
Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 06.09.2007 

Acta n.º 19 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia seis de 

Setembro de dois mil e sete.       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id9270687 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 06.09.2007 

Acta n.º 19 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia seis de 

Setembro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos seis 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 Vice-
Presidente, Sr. Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

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

 
 
O Sr. Presidente não esteve presente durante toda a manhã por se encontrar em 

Coimbra, a participar numa reunião na ANMP, pelo que a reunião foi presidida pelo Sr. Vice-
Presidente. No período da tarde, destinado ao atendimento público, a partir das 17,30 horas, já 

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

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira ausentou-se da reunião pelas 13,00 

horas, após a discussão e votação do ponto 16 da ordem do dia, com a epígrafe: 

�APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO À CARTA EDUCATIVA 

CONCELHIA�, não tendo regressado. 
 
A presente reunião foi interrompida pelas 13,30 horas, para almoço, sendo retomada no 

período da tarde, pelas 17,30 horas, sob a presidência do Sr. Presidente. 
Os Srs. Vereadores Dr. João Paulo Féteira Pedrosa, Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira e Dr.ª 

Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira não estiveram presentes no período da tarde. 
 
            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. 
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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 DE CONSTRUÇÃO 

2. RECLAMAÇÃO DA FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA N.º 7001035967. 

BRUNO MIGUEL COSTA SOUSA 
 

3. CONCURSO PÚBLICO N.º 05/06 (DIRM)  PARA  A EMPREITADA DE 

�REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL � 1ª 

FASE� � ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 
 

4. ENTREGA DE PARCELA DE TERRENO OCUPADA EM CASAL DE MALTA. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
 

5. ENTREGA DE PARCELA DE TERRENO OCUPADA EM CASAL DE MALTA. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
 

6. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO PELA SR.ª  GUIDA MILENA MATIAS 

MONTEIRO. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 

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

SENHOR ARMANDO GONÇALVES LINO 
 

8. �EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NO R/C DO ANTIGO EDIFÍCIO 

DA PSP�� AJUSTE DIRECTO 11/02 - DEEM �  RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
9. ATRIBUIÇÃO DE TROFÉU AO CONCURSO DE PESCA DE MAR DO SPORT 

IMPÉRIO MARINHENSE 

 

10. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

11. PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE 

MÚSICA E DANÇA DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE, ANO LECTIVO 

2006/2007 
 

12. SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO JUVENIL CORDENADA 

MG 
 

13. APOIO AO GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DO INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE 
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14. SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE � 

COMEMORAÇÕES DO DIA DOS IDOSOS NO DIA INTERNACIONAL DO 

IDOSO � 1 DE OUTUBRO 
 

15. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO À CARTA EDUCATIVA 

CONCELHIA 

 

16. ALMOÇOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � 

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO EM OUTRAS ESCOLAS NO ANO 

LECTIVO 2007/2008 
 

17. RESUMO DE TESOURARIA 
 

18. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 



 

 

No período de antes da ordem do dia o Sr. Vice-Presidente colocou as seguintes duas 

questões prévias: 

 

1ª. - como é do conhecimento do executivo está a decorrer um concurso para a varredura 

manual das ruas do concelho, tendo-se verificado, no decurso do procedimento, que não há 

verba disponível para a respectiva cabimentação, pelo que virá hoje à reunião, fora de 

agenda, se todos os membros do executivo concordarem, uma modificação ao orçamento 

exclusivamente para este fim. 
 
Todos os membros do executivo presentes concordaram com a apreciação e votação, 

fora da ordem do dia, da  referida modificação.  

 

 

2ª. - o processo referente ao E. Leclerc está em condições de ser apreciado e votado, fora da 

ordem do dia, na reunião de hoje. Tendo em conta que, tal como já foi informado, o Sr. 

Presidente não se encontra presente, por estar em Coimbra, numa reunião da ANMP, 

coloca-se à consideração de todos os membros do executivo a sua preciação, ou não, na 

presente reunião. 
 
Foi consensualmente entendido por todos os membros do executivo que o processo não 

seja analisado hoje, tendo os Srs. Vereadores do P.S. referido ser importante ouvir a 

opinião do Sr. Presidente em relação a este processo bem como em relação à proposta 

que sobre este assunto pretendem apresentar e que foi lida pelo Sr. Vereador Dr. João 

Paulo Pedrosa. 

Deste modo, o processo será incluído na ordem do dia da próxima reunião da Câmara 

Municipal bem como a proposta subscrita pelos Srs. Vereadores do P.S. . 









DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

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



Foram retirados da ordem do dia, porque não estiveram presentes na reunião, os 

seguintes processos: 

 

 

 REQ 2783/07 � PC 469/07 - JULIO ALEXANDRE GOMES MARQUES

 

 REQ 3138/07 � PC 526/07 - MARIA ANGELINA ASCENSAO MENDES 



 REQ 2765/07 � PC 468/07- JOSÉ GODINHO FERREIRA





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1254 - REQ 3239/07 � PC 360/07 � Presente requerimento de FRANKLIM FILIPE 

MOUCO, com residência na Rua de Leiria n.º 47, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

estabelecimento comercial, sito na Rua de Leiria, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria 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 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1255 - REQ 1521/07 � PC 271/07 � Presente requerimento de ANA ISABEL LAMBELHO 

COSTA, com residência na Rua 25 de Abril n.º 17, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar, sita na Rua dos Vidreiros, Lote 1, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

  

  

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

cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

1.4 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. 

 

 

1256 - REQ 2366/07 � PC 407/07 � Presente requerimento de DAVID JESUS NEVES, com 
residência no Largo dos Combatentes da Grande Guerra n.º 8, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

construção de um muro, sito na Rua D. Manuel António da Costa, Talhões, Freguesia de Vieira 
de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

  

Informar que as obras solicitadas, com excepção da parte confinante com a linha de água 

(a sul) se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) do artigo 3º do 

RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as mesmas ser 

realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

m. 

 

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

responsáveis desta Câmara. 
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c) O muro entre estremas terá de ser executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m. 

  

No que respeita ao muro a executar na estrema confinante com a linha de água (a sul), 

informar que deverá requerer a respectiva licença junto da CCDRC e apresentar a 

mesma nesta Câmara Municipal no prazo de 30 dias a contar da notificação desta 

deliberação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1257 - REQ 2944/07 � PC 500/07 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

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

muro, sito na Rua Dr. Manuel António da Costa, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

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

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

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

m. 

 

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

responsáveis desta Câmara. 

 

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

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m, contados a partir 

da cota natural do terreno, sendo que, numa extensão de até 1,5 m a contar do 

limite do espaço público deverá aplicar-se a alínea a). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1258 - REQ 3200/07 � PC 533/07 � Presente requerimento de GALLOVIDRO, SA, com sede 
na Rua Vieira de Leiria n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando autorização 

para ocupação de via pública, em Rua Vieira de Leiria n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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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. 

 

 

1259 - REQ 2506/07 � PC 432/07 � Presente requerimento de ALBERTO JESUS 

FERREIRA BARRADAS, com residência na Rua do Moinho n.º 5, Vale Picassinos, 

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

licenciamento da construção de um muro, sito na Rua do Moinho, Vale Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Ratificar o despacho emitido a 30/08/2007 pelo Sr. Presidente, o qual se transcreve, 

passando o mesmo a fazer parte integrante da presente deliberação: 

  

�Deferido, atentas as informações e o parecer que habilitam o presente requerimento, 

com os seguintes condicionalismos: 

  

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

  

b) O muro não poderá exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

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

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

com a altura máxima de 0,70 m.� 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1260 - REQ 2460/06 � PC 255/06 � Presente requerimento de EDGAR JESUS ROSA, com 
residência na Rua 5 de Outubro n.º 5, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da ampliação de uma moradia, sita na 

Rua 5 de Outubro, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

normas legais e aplicáveis. 

  

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

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

às questões que motivam o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1261 - REQ 1259/03 � PC 445/00 � Presente requerimento de RITA MARIA CUSTODIO 

MORAIS VARELA, com residência na Av. D. Dinis n.º 2, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um bloco 

habitacional, sito na Rua dos Guilhermes, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo das alíneas a) do nº1, alínea b) do nº2 e nº4 do artigo 24º do Dec. Lei 

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

Junho, por violar normas legais e aplicáveis, ser uma sobrecarga incomportável para as 

infra-estruturas existentes no local e ser a obra susceptível de manifestamente afectar a 

estética da povoação e a sua adequada inserção no ambiente urbano. 

  

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

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

às questões que motivam o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1262 - REQ 2899/97 � PC 1020/97 � Presente requerimento de ANTÓNIO COSTA 

GODINHO, com residência na Rua da Várzea n.º 51, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração e ampliação de um 

armazém de cereais, sito na Rua da Várzea, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo das alíneas a) do nº1 e nº4 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

normas legais e aplicáveis e ser a obra susceptível de afectar a estética das povoações e a 

sua adequada inserção no ambiente urbano.  

  

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

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

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

 

 

1263 - REQ 3857/05 � PC 792/05 � Presente requerimento de VITOR MANUEL PEDROSA 

ASCENSO, com residência na Rua das Oliveiras n.º 45, R/c, Tojeira de Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

legalização de um edifício destinado a escritório, sito na Rua António Maria da Silva, Comeira, 

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

  

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

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

normas legais e aplicáveis . 

  

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

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

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

 

 

1264 - REQ 2436/07 � PC 370/03 � Presente requerimento de ADELINO DIONISIO 

CLARA SILVA, com residência na Rua José Loureiro Botas n.º 18, 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 em Lote 16, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura relativo às alterações apresentadas, sobre as quais incide 

informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
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. 

 

 

1265 - REQ 2131/07 � PC 22/02 � Presente requerimento de MANUEL AZENHA 

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

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

construção de uma moradia, anexo e muros, sita na Rua do Corgo, Comeira, Freguesia e 

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

propor o deferimento. 
  

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. 

 

 

1266 - REQ 2556/07 � PC 592/05 � Presente requerimento de PELACERTA - 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA, com sede na Rua Direita n.º 5, Casal Novo, 

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

das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita 
na Travessa das Andorinhas, Lote 8, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/01/2006. 
  
Presentes projectos de 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. 

 

 

1267 - REQ 2596/07 � PC 252/04 � Presente requerimento de MANUEL SOUSA GOMES, 
com residência na Rua da Carregueira n.º 235, Mata dos Milagres, Freguesia de Milagres e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades 

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

na Rua do Repouso, Lote 20, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 
relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação.� 
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Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1268 - REQ 2864/07 � PC 435/06 � Presente requerimento de JORGE MANUEL 

ORTIGOSO MARQUES, com residência na Av. Vitor Gallo n.º 100, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

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

Ansião, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 31/05/2007. 
  
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. 
  
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. 

 

 

1269 - REQ 2376/07 � PC 109/05 � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

CORDEIRO, LDA., com sede na Av. Vitor Gallo n.º 108, 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 garagem, sita em Lote 32, Embra, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em 28/06/07. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

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

 

 

1270 - REQ 2853/07 � PC 206/06 � Presente requerimento de TRADILUSA-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,LDA., com sede na Rua António Batista Filho n.º 

14, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações 

à arquitectura e dos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia e muros, sita em Lote 12, Juncal, Amieirinha, Freguesia e 

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

propor o deferimento. 
  
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. 

 

 

1271 - REQ 3233/07 � PC 568/99 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

SANTOS RUIVO, com residência na Rua Carlos de Jesus Vareda n.º 41, Picassinos, Freguesia 

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

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

em Rua 10 de Junho, Lote 6, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 
  
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. 

 
 

1272 - REQ 3157/07 � PC 44/05 � Presente requerimento de CATARINA JOÃO ROSA 

MATIAS, com residência na Rua Baixo Alentejo n.º 23, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
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licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua Baixo Alentejo, Trutas, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em 22/03/07. 
  

Presente projecto de especialidade relativo à estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

 

 

1273 - REQ 2935/07 � PC 775/05 � Presente requerimento de UNIJOFIL-SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES,LDA., com sede na Rua Central n.º 47, Barreiro, Memória, Freguesia e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, sita na Urb. das Vergieiras, 

Lote 55, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/12/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1274 - REQ 2616/07 � PC 523/05 � Presente requerimento de OLEKSANDRA 

STEFANYUK, com residência na Rua Hélder Luciano Roldão n.º 6, R/c Esqº, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito 
na Rua 10 de Junho, Lote 4, Fracção A, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em 28/12/06. 
  

Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de águas residuais domésticos 

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1275 - REQ 2508/07 � PC 845/05 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

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

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

na Travessa das Andorinhas, Lote 5, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/01/2006. 
  
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. 

 

 

1276 - REQ 2592/07 � PC 668/04 � Presente requerimento de PEDRO MIGUEL MATOS 

FERNANDES, com residência na Rua das Rosas, Lote C, n.º 61, 1.º, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura e aos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, anexos 

e muros, sita na Rua dos Fornalistas, Pero Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações à arquitectura o qual incide a informação técnica de propor a 

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

 

 

1277 - REQ 2435/07 � PC 369/03 � Presente requerimento de ADELINO DIONISIO 

CLARA SILVA, com residência na Rua José Loureiro Botas n.º 18, 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 no Lote 15, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura relativo às alterações apresentadas, as quais incide informação 

técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  

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. 

 

 

1278 - REQ 3160/07 � PC 473/05 � Presente requerimento de RUI MIGUEL SILVA 

BENTO, com residência na Rua Álvaro Domingues n.º 26, Cruzes, Freguesia e Concelho da 

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

alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua Álvaro Domingues n.º 26, Cruzes, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações á arquitectura o qual incide a informação técnica de propor a 

sua aprovação. 
  

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. 

 

 

1279 - REQ 3241/07 � PC 386/03 � Presente requerimento de MARIA CESARINA 

GUERRA MORAIS OLIVEIRA BELO, com residência na Quinta do Amieiro de Cima n.º 
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12, R/c, Freguesia e Concelho de Castelo Branco, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de uma 

moradia, sita Rua das Amoreiras n.º 9, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de alterações à arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/10/2006. 
  
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. 

 

 

1280 - REQ 2871/07 � PC 294/05 � Presente requerimento de OSVALDO SÉRGIO 

GOUVEIA PARREIRA, com residência na Rua Joaquim Tomé Feteira n.º 48, 2º Dto, 

Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos 

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

moradia, sita em Pedreira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 24/08/2006. 

  

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. 
  

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. 

 

 

1281 - REQ 2905/07 � PC 60/05 � Presente requerimento de ESCHMANN PORTUGAL-

AÇOS FINOS E TRANSF. DE FERRAMENTAS, LDA., com sede na Rua 23 de Dezembro, 
Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de um 

refeitório, sito na Rua 23 de Dezembro, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto da alterações referente a projecto de arquitectura aprovado em reunião de 

Câmara de 28/12/2006. 
  
Presente projecto de especialidade relativo à estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

 

 

1282 - REQ 2379/07 � PC 108/05 � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

CORDEIRO, LDA., com sede na Av. Victor Gallo n.º 108, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção uma moradia unifamiliar, sita no Lote 34, Embra, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em 28/06/07. 
  
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. 

 

 

1283 - REQ 2378/07 � PC 110/05 � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

CORDEIRO, LDA., com sede na Av. Victor Gallo n.º 108, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção uma moradia unifamiliar, sita no Lote 33, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em 28/06/07. 
  

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1284 - REQ 2807/07 � PC 112/06 � Presente requerimento de JOSÉ FERREIRA 

PARREIRA, com residência na Rua 43 n.º 10, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua 43, Trutas, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 6/10/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos à estabilidade, comportamento térmico 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. 

 

 

1285 - REQ 2791/07 � PC 527/06 � Presente requerimento de AUGUSTO BLANCO JESUS 

SANTOS, com residência na Rua Principal n.º 64, Pedrulheira, Freguesia e Concelho da 

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

legalização de anexos, sitos na Rua Augusto Costa, Tojeira de 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;  

  

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

públicos, segundo alinhamentos, dimensões e tipo de materiais a ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  
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3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura indicada em projecto;  

  

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

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

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

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1286 - REQ 1103/07 � PC 736/06 � Presente requerimento de ANIBAL CRUZ 

MARCELINO, com residência na Rua Amílcar Paulo Gomes n.º 34, Pilado, Freguesia e 

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Jacinto Fazendeiro, Pilado, Freguesia e 

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

  

Deferir, seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Peças desenhadas e escritas rectificativas que consagrem o respeito pelo plano 

marginal definido pela(s) construção(ões) adjacente(s), face à Rua Jacinto 

Fazendeiro; 

  

b) 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;  

  

c) Planta de implantação, à escala 1/200, devidamente cotada, que constate a previsão 

de passeio, com 1.6 m de largura, na extensão total do prédio confinante, a menção 

da área cedida ao domínio público e delimitação e menção da área final do prédio, 

nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 10º do RMEU;  

  

d) Plano de acessibilidades que garanta o cumprimento integral da rede de espaços e 

equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 

construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 06.09.2007 

Acta n.º 19 

 

 21 

pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, nos termos do disposto no 

Dec.-Lei n.º 163/2006, de 08/08;  

  

e) Termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto enunciando, 

cumulativamente, o cumprimento integral das disposições contidas no referido 

diploma legal; 

  

f) Planta do piso térreo, à escala 1/100, que consagre a alteração da designação 

ambivalente do compartimento único, designado por �cozinha�, �sala de refeições� 

e �sala de estar�, e alteração da designação de compartimento �suite� para 

�quarto�, em conformidade com o disposto no Art.º 66º do RGEU.  

  

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

público, cujo alinhamento, dimensão e materiais deverão ser oportunamente definidos 

pelos serviços técnicos competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

4. 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. 

 

 

1287 - REQ 3165/07 � PC 530/07 � Presente requerimento de EMILIA COSTA, com 
residência na Rua das Sorraipas n.º 15, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

dando conhecimento das obras de beneficiação numa moradia, sita na Rua das Sorraipas, 

Amieirinha, 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. 

 

 

1288 - REQ 2205/07 � PC 383/07 � Presente requerimento de MANUEL PEDROSA 

MONICA, com residência na Rua Fonte Elvira n.º 11, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

sita na Rua Fonte Elvira n.º 11, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

1289 - REQ 2755/07 � PC 466/07 � Presente requerimento de HENRIQUE MANUEL 

PEDROSA SIMÃOZINHO, com residência na Rua 25 de Abril n.º 2, Praia da Vieira, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras 
de beneficiação numa moradia, sita na Rua 25 de Abril n.º 2, 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 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. 

 

 

1290 - REQ 2759/07 � PC 467/07 � Presente requerimento de LUIS FILIPE GODINHO 

ROSADO, com residência na Rua Dr. Artur Neto Barros n.º 37, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

sita na Rua Dr. Artur Neto Barros n.º 37, 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. 

 

 

1291 - REQ 2490/07 � PC 430/07 � Presente requerimento de ILIDIO RIBEIRETE 

PEDRO, com residência na Rua da Cerca n.º 18, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

sita na Rua da Cerca n.º 18, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 

Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

1292 - REQ 2870/07 � PC 485/07 � Presente requerimento de MARIA DORES MARTINS 

LEITE ARAÚJO PEREIRA, com residência na Rua 1º de Maio n.º 4, Freguesia de Vieira de 

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

moradia, sita na Rua 1º de Maio, 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. 

 

 

1293 - REQ 2287/07 � PC 398/07 � Presente requerimento de MARIA EPIFÂNIO GOMES 

GERMANO, com residência na Rua Leiria n.º 36, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

sita na Rua Pires de Campos, 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. 

 

 

1294 - REQ 2211/07 � PC 382/07 � Presente requerimento de ANTONIO QUADROS 

CUNHA FETEIRA, com residência no Largo da República n.º 37 A, Freguesia de Vieira de 

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

moradia, sita na Travessa José Ascenso Filipe, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

  

Para a realização das obras solicitadas, é autorizada a ocupação da via pública com os 

seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

de Edificações Urbanas); 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1295 - REQ 2826/07 � PC 474/07 � Presente requerimento de CARLOS PEREIRA 

DUARTE, com residência na Rua Principal n.º 516, Outeiro da Fonte, Freguesia de Carvide e 

Concelho de Leiria, dando conhecimento das obras de beneficiação numa moradia, sita na Rua 

61, Cruzes, 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. 

 

 

1296 - REQ 2906/07 � PC 493/07 � Presente requerimento de ANIBAL GUILHERME 

SANTOS SERRÃO, com residência na Rua das Laranjeiras n.º 28, R/c, Engenho Freguesia e 

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

sita na Rua 61, Cruzes, 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 
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das fachadas, a forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1297 - REQ 3058/07 � PC 516/07 � Presente requerimento de RICARDO JORGE MATIAS 

RODRIGUES, com residência na Rua Dr. Paulo Quintela n.º 306, 10ª Freguesia e Concelho de 

Coimbra, dando conhecimento das obras de beneficiação numa moradia, sita na Rua 3, Rego da 

Garcia, 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. 

 

 

1298 - REQ 2834/07 � PC 475/07 � Presente requerimento de GUSTAVO MANUEL DIAS 

GOUVEIA QUADRADO, com residência na Praça Afonso Lopes Vieira n.º 11, S. Pedro de 

Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
beneficiação numa moradia, sita na Trav. Magalhães ao Largo Ilídio Carvalho, 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. 

 


2 - RECLAMAÇÃO DA FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA N.º 7001035967. 

BRUNO MIGUEL COSTA SOUSA 

 

 
1299 - Atendendo a: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 4367 (anexo 1), datado de 15 de Maio de 
2007, em nome de Bruno Miguel Costa Sousa, residente na Rua da Adília, Bloco A 2º 

Dto Frt. � Casal Ossos, no qual solicita a refacturação da factura de consumo de água 
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n.º 7001035967 (anexo 2), de 04 de Maio de 2007, no valor de 2.575,40�, alegando que 

a casa se encontra desabitada, uma vez que o requerente se encontra a residir no 
estrangeiro; 

 
 Histórico de facturação do requerente onde se pode verificar que no dia 27 de Março de 

2007, o contador de água foi lido, e registava a leitura de 619m3, correspondente ao 
consumo de 449m3, que originou a factura reclamada no valor de 2.575,40� (anexo 3). 

Fazendo a análise do histórico de consumos, verificamos que efectivamente nunca 

houve registo de um consumo tão elevado como no período de facturação agora 

reclamado para este consumidor, indiciando assim que algo de anormal se passou, ou 
com o contador, ou com o consumo habitual do mesmo; 

 
 Ordem de serviço de verificação extraordinária ao contador, efectuada no dia 04 de 

Maio de 2007, a pedido do requerente, tendo sido liquidada para o efeito a quantia de 
12,38�, com IVA incluído à taxa em vigor, de acordo com o n.º 4 do artigo 5º do 

Regulamento de Tarifas de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande. O 

técnico que se deslocou ao local concluiu que: �O consumidor diz não haver rotura. O 

que confirmei e o contador funciona em perfeitas condições� (anexo 4); 
 

 Informação n.º 21/SP com o seguinte teor:�... O artigo 299º do Decreto Regulamentar 

23/95 de 23 de Agosto refere o seguinte: 

�Em casos de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos períodos em 

que não houve leitura, o consumo é avaliado: 

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

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

referida na alínea a); 

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

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

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

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

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

características deste consumidor, porém deixamos à consideração superior a 

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

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

de 23 de Agosto. 

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

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

Marinha Grande, por entidade externa, devidamente acreditada  para o efeito. 

 
 Despacho do Sr. Presidente datado de 13 de Junho de 2007, exarado na informação 

atrás mencionada, que a seguir se transcreve: � Face às inconclusões do inquérito a que 

procederam os nossos serviços, e ao montante em causa, e a nada de anormal do 

equipamento ou outro de culpa da Câmara que o justifique queiram elaborar proposta 

para apreciação e deliberação da Câmara na Próxima reunião.� 

 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 1) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a refacturação da factura n.º 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 06.09.2007 

Acta n.º 19 

 

 27 

7001035967, no valor de 2.575,40� para os valores constantes na alínea a) do artigo 299º 

do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/06 (DIRM)  PARA  A EMPREITADA DE 

�REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL � 1ª FASE� � 

ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 
 
1300 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Requalificação do 

Vale do Ribeiro � S. Pedro de Moel � 1ª Fase�, Acta e Relatório da Comissão de Abertura do 

Concurso  Relatório da Comissão de Análise das propostas e Relatório Final, de acordo com o 

art.º 102.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, propondo a adjudicação à Firma: 

�Vibeiras.�, pelo valor de 247.235,36 �, (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e 
cinco euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 

execução de 180 dias. 

 

A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

facto e de direito constantes dos mesmos, delibera nos termos do n.º 1 do art.º 110º do 

Dec-Lei supra citado, adjudicar à Firma �Vibeiras � Soc. Comercial de Plantas, S.A.�, 

pelo valor de 247.235,36 � (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco euros 

e trinta e seis cêntimos),  acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 

180 dias, a empreitada de �Requalificação do Vale do Ribeiro � S. Pedro de Moel � 1ª 

Fase� , bem como  aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa, nos 

termos do art.º 116º do mesmo diploma.  Mais delibera designar como representantes do 

Município para fiscalizar a obra a Arqtª Isabel Alves e a Eng.ª Carla Lucas  e para 

coordenar o Eng.º Ângelo Rosário.   

 

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

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

do previsto no art.º 89º, n.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. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. votaram contra e proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Votámos contra porque desde o início que este processo nos suscitou as maiores dúvidas de 

legalidade. Trata-se da execução de uma obra pública em terrenos privados que, como se veio 

a provar posteriormente, não contou com a cedência desses terrenos para o domínio privado 

da Câmara Municipal. Tanto é assim que, posteriormente vieram à Câmara várias 

reclamações de proprietários face à possibilidade de intervirem nos seus terrenos sem a sua 

autorização. Do conjunto dessas reclamações não mais tivemos informação sobre o seu 

resultado final. Por tudo isto estamos em crer que custos elevadíssimos podem vir no futuro a 

ser solicitados à Câmara Municipal por utilização abusiva de terrenos privados através de 

indemnizações ou outro ressarcimento por prejuízos que venham a ser imputados a um 

processo que nos parece de todo ilegal e com possibilidade de custos indemnizatórios para o 

Município.�  

 

O Sr. Vice-Presidente declarou o seguinte: 
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�Votei favoravelmente na plena convicção de que o projecto de requalificação do Vale do 

Ribeiro em S. Pedro de Moel constituirá uma mais valia considerável para uma localidade que 

tanto no plano local como regional continua a ser uma referência em termos turísticos e 

urbanísticos. As questões de natureza tecnico-jurídica têm tido e continuarão a ter o total 

empenhamento dos nossos técnicos por forma a que a Câmara não cometa, como não deve, 

qualquer acto que fira a legalidade.� 




4 - ENTREGA DE PARCELA DE TERRENO OCUPADA EM CASAL DE MALTA. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 

 
1301 - O Sr. Presidente da Câmara, no dia 29 de Agosto de 2007, emitiu o seguinte despacho:  
 
«Na sequência da notificação, efectuada em 12 de Agosto, do meu despacho de 9 de Agosto 

corrente, veio o Sr. José António Quiaios, através de Advogado, apresentar alegações (entrada 

n.º 7326/2007, de 24 de Agosto), cujo conteúdo se dá por reproduzido. 

 

«Importa ponderar as alegações apresentadas, na estrita medida em que o foram, não tendo 

sido apresentados quaisquer documentos comprovativos dos factos aí invocados. 

 

«Ante as alegações apresentadas, cabe referir que: 

- Na inscrição n.º 281, folhas 148, livro G-1, da Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande, refere-se que: �Inscrevo a favor da Câmara Municipal do concelho 

da Marinha Grande, a aquisição dos prédios descritos sob os n.ºs 71.975, 71.976, 

71.977 e 71.978, de fls. 192 a 193 v.º, do livro B-196, por lhe haverem sido cedidos 

pelo Estado, a título definitivo pela quantia de 599.908$00, execução do disposto no 

Decreto Lei 38.209, de 17 de Março de 1951�. Os documentos de suporte encontram-se 

arquivadas neste processo. 

- O ocupante precário da parcela identificada efectuou, de facto, a inscrição matricial, 

desconhecendo-se o título que o permitiu. Deve, no entanto, atender-se a que a 

inscrição na matriz não constitui uma presunção com significado civil (cfr. acórdãos do 

STA, de 14/05/2002 e de 12/06/2007). 

- A mera invocação de que se arroga proprietário da referida parcela, além de 

inverídica, não está suportada em qualquer documento que o ateste, nos termos legais 

aplicáveis. 

- A parcela ocupada integra-se na área que foi cedida pelo Estado, através do Decreto-

Lei n.º 38 209, de 17 de Março de 1951, e registada a favor do município da Marinha 

Grande, (cfr. documentos arquivados neste processo). 

- A invocação de que a parcela ocupada não se situa no lugar de Casal de Malta é 

totalmente falsa. Tal alegação é claramente contraditória com a menção ao artigo 

matricial 16413, que o ocupante pretende funcione a seu favor, sem que se conceda 

quanto ao valor deste. 

- O Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, é aplicável ao caso por força do 

Decreto-Lei n.º 45133, de 13 de Julho de 1963, na medida em que se verificam todos os 

requisitos que permitem a sua aplicação. A aplicabilidade destes diplomas está 

amplamente reconhecida na jurisprudência administrativa (cfr., entre outros, acórdãos 

do STA, de 11/01/2005 e de 30/11/2005) e constitucional (acórdão do Tribunal 

Constitucional, de 26/09/2002). 
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- Para que ao caso fosse aplicável o Código da Expropriações era necessário que a 

parcela ocupada a título precário fosse propriedade do ocupante, mas não é, nem este 

disso fez prova. Ficando, antes, provado que a área é propriedade deste município e 

que se encontra devidamente registada na Conservatória do Registo Predial 

competente. 

- Não existe qualquer violação do direito fundamental de propriedade privada � que não 

está aqui em causa -, nem muito menos, desrespeito do direito de livre iniciativa 

económica. Aliás, a poder falar-se de �esbulho�, ele ocorre em prejuízo deste 

município e, nessa medida, de toda a comunidade, à qual se pretende vedar a futura 

utilização de espaços públicos, após execução das obras necessárias. 

- Reconhece o ocupante precário, e bem, que este município tentou, por diversas vezes, 

obter a desocupação daquelas áreas, através de um processo consensual e que 

encontrou, sempre, obstáculos e falta de colaboração. Não pode, agora, queixar-se da 

aplicação da lei. É disso e apenas disso que se trata. 

- Em suma, o projecto de decisão notificado não padece de qualquer vício. 

 

«Assim e não tendo sido apresentadas alegações fundadas, provas documentais ou outras, que 

habilitem a alteração do sentido de decisão constante do meu despacho já citado, decido: 

 

«Considerando que me cabe promover todas as acções necessárias à administração corrente 

do património municipal e à sua conservação, de acordo com o artigo 68º, n.º 2, alínea h), da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

«Considerando que por deliberação camarária de 8 de Março de 2007 foi determinada a 

realização do concurso público de �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � 

Montante de Casal de Malta� e que para a sua execução é necessário desocupar parcelas de 

terreno, propriedade deste município, e ocupadas sem título, estando-me atribuída 

competência, de igual modo, para executar as deliberações da Câmara Municipal, em que 

aquela se enquadra, assim como todas as medidas necessárias à sua execução, (por exemplo, 

relativas à desocupação de terrenos ocupados sem título), de acordo com o artigo 68º, n.º 1, 

alínea b), da mesma Lei. 

 

«Considerando que, mesmo que se entenda que a competência para ordenar a desocupação é 

da Câmara Municipal, por via da norma que atribui a este órgão poderes em matéria de 

disposição do património municipal (artigo 64º, n.º 1, alínea f), da mesma Lei), é possível 

recorrer ao disposto 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. 

 

«E assim é, na medida em que: 

1) o início da empreitada identificada e a sua execução constituem condicionantes ao 

cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do programa Polis, dentro dos 

prazos contratados; 

2) o não início da empreitada nos prazos estabelecidos pode fazer perigar os apoios 

financeiros impedindo a execução da obra e a conclusão do programa Polis; 

3) a urgência no início do procedimento de desocupação visa assegurar que na data de 

início da empreitada os terrenos se encontrem disponíveis para execução da obra; 

4) o cumprimento dos prazos legais impele à imediata notificação daqueles que se 

encontram a ocupar esses terrenos; 

5) o período de férias constitui motivo impeditivo à convocação de reunião extraordinária 

da Câmara Municipal. 
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«Nos termos expostos e após ponderação das alegações apresentadas, em sede de audiência 

prévia escrita, tomo a seguinte decisão:   

 

«Presentes informações n.ºs IA/24/2007, de 19 de Junho, e IA/27/2007, de 6 de Julho, da 

Arquitecta Isabel Alves (DOPU), (arquivadas neste processo), nas quais se refere que uma 

área ocupada pelo Sr. José António Quiaios, na Rua Ferreira de Castro, n.º 22, com 630 

metros quadrados, é, parcialmente, necessária para a concretização da Proposta de 

Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta, obra 

incluída no Programa Polis e que se encontra abrangida pelo Plano de Pormenor da Zona 

Desportiva, publicado na 2ª série do Diário da República, de 9 de Junho de 1997. 

 

«Presente Decreto-Lei n.º 38 209, de 17 de Março de 1951, pelo qual foi autorizada a cessão, 

a título definitivo, à Câmara Municipal da Marinha Grande, de uma área de 323 385 metros 

quadrados. Esta área foi registada a favor do município da Marinha Grande, na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande correspondente à inscrição sob o n.º 

281, folhas 148, do livro G-1 (conforme documentos arquivados neste processo). 

 

«A área ocupada pelo Sr. José António Quiaios, conforme plantas arquivadas neste processo, 

encontra-se incluída na área cedida pelo Estado e é actualmente propriedade do município da 

Marinha Grande. 

 

«A área em causa foi ocupada sem qualquer título, ou, quanto muito, por mera tolerância. 

 

«O artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 45 133, de 13 de Julho de 1963, determina que: «O disposto 

no artigo 8º do Decreto-Lei n.º 23 465 passa a ser extensivo à ocupação de bens imóveis dos 

corpos administrativos». 

 

«O artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, dispõe que: «As pessoas 

colectivas ou os particulares que tenham para seu uso bens do Estado, cedidos a título 

precário, e ainda os que os ocuparem sem título são obrigados a entregá-los dentro do prazo 

de sessenta dias a contar do aviso postal que receberem da repartição competente, sob pena de 

serem despejados imediatamente pela autoridade administrativa ou policial, sem direito a 

qualquer indemnização».   

 

«Assim, determino que o Sr. José António Quiaios, com os fundamentos constantes das 

informações acima identificadas, desocupe e entregue a área de 630 metros quadrados, 

identificada nas plantas referidas, no prazo de sessenta dias, sob pena de ser despejado 

imediatamente, sem direito a qualquer indemnização, ao abrigo do disposto no artigo 8º, do 

Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, aplicável por via do artigo 2º, do Decreto-

Lei n.º 45 133, de 13 de Julho de 1963». 

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

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

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

Câmara, de 29 de Agosto de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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5 - ENTREGA DE PARCELA DE TERRENO OCUPADA EM CASAL DE MALTA. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 
 
1302 - O Sr. Presidente da Câmara, no dia 29 de Agosto de 2007, emitiu o seguinte despacho:  
 

«Na sequência da notificação, efectuada em 13 de Agosto, do meu despacho de 9 de Agosto 

corrente, veio o Sr. Fernando Vicêncio Rosa, através de Advogado, apresentar alegações 

(entrada n.º 7325/2007, de 24 de Agosto), cujo conteúdo se dá por reproduzido. 

 

«Importa ponderar as alegações apresentadas, na estrita medida em que o foram, não tendo 

sido apresentados quaisquer documentos comprovativos dos factos aí invocados. 

 

«Ante as alegações apresentadas, cabe referir que: 

- Na inscrição n.º 281, folhas 148, livro G-1, da Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande, refere-se que: �Inscrevo a favor da Câmara Municipal do concelho 

da Marinha Grande, a aquisição dos prédios descritos sob os n.ºs 71.975, 71.976, 

71.977 e 71.978, de fls. 192 a 193 vº, do livro B-196, por lhe haverem sido cedidos pelo 

Estado, a título definitivo pela quantia de 599.908$00, execução do disposto no 

Decreto Lei 38.209, de 17 de Março de 1951�. Os documentos de suporte encontram-se 

arquivadas neste processo. 

- O ocupante precário da parcela identificada efectuou, de facto, a inscrição matricial, 

desconhecendo-se o título que o permitiu. Deve, no entanto, atender-se a que a 

inscrição na matriz não constitui uma presunção com significado civil (cfr. acórdãos do 

STA, de 14/05/2002 e de 12/06/2007). 

- A mera invocação de que se arroga proprietário da referida parcela, além de 

inverídica, não está suportada em qualquer documento que o ateste, nos termos legais 

aplicáveis. 

- A parcela ocupada integra-se na área que foi cedida pelo Estado, através do Decreto-

Lei n.º 38 209, de 17 de Março de 1951, e registada a favor do município da Marinha 

Grande, (cfr. documentos arquivados neste processo). 

- A invocação de que a parcela ocupada não se situa no lugar de Casal de Malta é 

totalmente falsa. Tal alegação é claramente contraditória com a menção ao artigo 

matricial 16407, que o ocupante pretende funcione a seu favor, sem que se conceda 

quanto ao valor deste. 

- O Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, é aplicável ao caso por força do 

Decreto-Lei n.º 45133, de 13 de Julho de 1963, na medida em que se verificam todos os 

requisitos que permitem a sua aplicação. A aplicabilidade destes diplomas está 

amplamente reconhecida na jurisprudência administrativa (cfr., entre outros, acórdãos 

do STA, de 11/01/2005 e de 30/11/2005) e constitucional (acórdão do Tribunal 

Constitucional, de 26/09/2002). 

- Para que ao caso fosse aplicável o Código da Expropriações era necessário que a 

parcela ocupada a título precário fosse propriedade do ocupante, mas não é, nem este 

disso fez prova. Ficando, antes, provado que a área é propriedade deste município e 

que se encontra devidamente registada na Conservatória do Registo Predial 

competente. 

- Não existe qualquer violação do direito fundamental de propriedade privada � que não 

está aqui em causa -, nem muito menos, desrespeito do direito de livre iniciativa 

económica. Aliás, a poder falar-se de �esbulho�, ele ocorre em prejuízo deste 
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município e, nessa medida, de toda a comunidade, à qual se pretende vedar a futura 

utilização de espaços públicos, após execução das obras necessárias. 

- Reconhece o ocupante precário, e bem, que este município tentou, por diversas vezes, 

obter a desocupação daquelas áreas, através de um processo consensual e que 

encontrou, sempre, obstáculos e falta de colaboração. Não pode, agora, queixar-se da 

aplicação da lei. É disso e apenas disso que se trata. 

- Em suma, o projecto de decisão notificado não padece de qualquer vício. 

 

«Assim e não tendo sido apresentadas alegações fundadas, provas documentais ou outras, que 

habilitem a alteração do sentido de decisão constante do meu despacho já citado, decido: 

 

«Considerando que me cabe promover todas as acções necessárias à administração corrente 

do património municipal e à sua conservação, de acordo com o artigo 68º, n.º 2, alínea h), da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

«Considerando que por deliberação camarária de 8 de Março de 2007 foi determinada a 

realização do concurso público de �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � 

Montante de Casal de Malta� e que para a sua execução é necessário desocupar parcelas de 

terreno, propriedade deste município, e ocupadas sem título, estando-me atribuída 

competência, de igual modo, para executar as deliberações da Câmara Municipal, em que 

aquela se enquadra, assim como todas as medidas necessárias à sua execução, (por exemplo, 

relativas à desocupação de terrenos ocupados sem título), de acordo com o artigo 68º, n.º 1, 

alínea b), da mesma Lei. 

 

«Considerando que, mesmo que se entenda que a competência para ordenar a desocupação é 

da Câmara Municipal, por via da norma que atribui a este órgão poderes em matéria de 

disposição do património municipal (artigo 64º, n.º 1, alínea f), da mesma Lei), é possível 

recorrer ao disposto 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. 

 

«E assim é, na medida em que: 

1) o início da empreitada identificada e a sua execução constituem condicionantes ao 

cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do programa Polis, dentro 

dos prazos contratados; 

2) o não início da empreitada nos prazos estabelecidos pode fazer perigar os apoios 

financeiros impedindo a execução da obra e a conclusão do programa Polis; 

3) a urgência no início do procedimento de desocupação visa assegurar que na data 

de início da empreitada os terrenos se encontrem disponíveis para execução da 

obra; 

4) o cumprimento dos prazos legais impele à imediata notificação daqueles que se 

encontram a ocupar esses terrenos; 

5) o período de férias constitui motivo impeditivo à convocação de reunião 

extraordinária da Câmara Municipal. 

 

«Nos termos expostos e após ponderação das alegações apresentadas, em sede de audiência 

prévia escrita, tomo a seguinte decisão:   

 

«Presentes informações n.ºs IA/22/2007, de 19 de Junho, e IA/25/2007, de 6 de Julho, da 

Arquitecta Isabel Alves (DOPU), (arquivadas neste processo), nas quais se refere que uma 

área ocupada pelo Sr. Fernando Vicêncio Rosa, na Rua Ferreira de Castro, n.º 30, com 1320 
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metros quadrados, é necessária para a concretização da Proposta de Requalificação da 

Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta, obra incluída no Programa 

Polis e que se encontra abrangida pelo Plano de Pormenor da Zona Desportiva, publicado na 

2ª série do Diário da República, de 9 de Junho de 1997. 

 

«Presente Decreto-Lei n.º 38 209, de 17 de Março de 1951, pelo qual foi autorizada a cessão, 

a título definitivo, à Câmara Municipal da Marinha Grande, de uma área de 323 385 metros 

quadrados. Esta área foi registada a favor do município da Marinha Grande, na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande correspondente à inscrição sob o n.º 

281, folhas 148, do livro G-1 (conforme documentos arquivados neste processo). 

 

«A área ocupada pelo Sr. Fernando Vicêncio Rosa, conforme plantas arquivadas neste 

processo, encontra-se incluída na área cedida pelo Estado e é actualmente propriedade do 

município da Marinha Grande. 

 

«A área em causa foi ocupada sem qualquer título, ou, quanto muito, por mera tolerância. 

 

«O artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 45 133, de 13 de Julho de 1963, determina que: «O disposto 

no artigo 8º do Decreto-Lei n.º 23 465 passa a ser extensivo à ocupação de bens imóveis dos 

corpos administrativos». 

 

«O artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, dispõe que: «As pessoas 

colectivas ou os particulares que tenham para seu uso bens do Estado, cedidos a título 

precário, e ainda os que os ocuparem sem título são obrigados a entregá-los dentro do prazo 

de sessenta dias a contar do aviso postal que receberem da repartição competente, sob pena de 

serem despejados imediatamente pela autoridade administrativa ou policial, sem direito a 

qualquer indemnização».   

 

«Assim, determino que o Sr. Fernando Vicêncio Rosa, com os fundamentos constantes das 

informações acima identificadas, desocupe e entregue a área de 1320 metros quadrados, 

identificada nas plantas referidas, no prazo de sessenta dias, sob pena de ser despejado 

imediatamente, sem direito a qualquer indemnização, ao abrigo do disposto no artigo 8º, do 

Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, aplicável por via do artigo 2º, do Decreto-

Lei n.º 45 133, de 13 de Julho de 1963». 

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

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

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

Câmara, de 29 de Agosto de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 



6 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE 

VIAÇÃO, APRESENTADO PELA SR.ª  GUIDA MILENA MATIAS MONTEIRO. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
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1303 - Na sequência de deliberação camarária de 2 de Março de 2006, foi notificada a 

requerente para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pela requerente em 13 de Março de 2006, foram apresentados, nos dez 

dias úteis seguintes, alegações, em que se invoca que: - ia a sair do estacionamento; - a 
iluminação pública do local não foca directamente os obstáculos; - os canteiros não estavam 

tapados ou sinalizados (cfr. entrada n.º 3190/2006, de 23 de Março). 
 
Os serviços da DIRM informaram, em 26 de Julho de 2007, que «a iluminação ali existente é 

suficiente». 
 
Apreciando as alegações apresentados cabe referir que: em momento algum se referiu na 
informação jurídica que a requerente não ia a sair do estacionamento; a iluminação pública do 

local é suficiente (informação da DIRM); as caldeiras existentes estavam delimitadas por lancil 

de calcário mais elevado em relação ao pavimento 8 a 10 cm, pelo que a adequação da 

velocidade à manobra a executar teria evitado qualquer ocorrência.   
 
Presente requerimento apresentado por Guida Milena Matias Monteiro, através do qual solicita 

indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua Vila Real de Santo 

António, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 06/2006/MAC, de 10 de Fevereiro, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
«a produção dos danos invocados pela requerente lhe são imputáveis, assim se ilidindo a 

aludida presunção legal de culpa. Ficando outrossim demonstrada a inexistência de culpa deste 

município perante a ocorrência, com as inerentes consequências no que respeita ao resultado do 

pedido formulado». 
«- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública não deve a Câmara 

Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pela requerente». 
 
Assim, realizada a audiência prévia escrita e ponderadas as alegações da requerente, a 

Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 06/2006/MAC, que fica anexa 

(Anexo 2) e se dá por reproduzida, delibera indeferir o pedido apresentado, na medida em 

que não se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o 

artigo 2º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e com o artigo 96º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





7 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR 

ARMANDO GONÇALVES LINO 

 

 

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, do prédio propriedade de Armando Gonçalves Lino, que confronta a 
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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 a reconstrução do muro existente, 

solicitando que o gradeamento existente seja substituído por elementos de betão pré fabricados 

semelhantes aos do muro contíguo, a nascente. 
 
Apreciado o assunto foi decidido retirá-lo da ordem do dia para que os serviços 

esclareçam os custos envolvidos por esta solução e o seu enquadramento no local. 

 

 

8 - �EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NO R/C DO ANTIGO EDIFÍCIO DA 

PSP�� AJUSTE DIRECTO 11/02 - DEEM �  RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 
 
1304 - Presente Auto de Recepção Definitiva, da empreitada indicada em epígrafe, adjudicada 

à Firma  �J. Carreira Soares, Construções, S.A.�, com sede na Rua Casal Cego � Covinhas, 
Marrazes, Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 229.º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - ATRIBUIÇÃO DE TROFÉU AO CONCURSO DE PESCA DE MAR DO SPORT 

IMPÉRIO MARINHENSE 

 

 

1305 - Presente informação n.º 87/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 27/08/2007, dando conta que a Direcção da colectividade do Sport Império 

Marinhense fez chegar a esta autarquia, em ofício entrado a 11 de Julho de 2007, um pedido de 

subsídio para ajudar à aquisição de troféus para premiar os participantes no seu concurso de 

pesca de mar previsto para dia 30.09.07. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e delibera, ao abrigo da alínea b) do 

n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a aquisição de um troféu no valor de 25, 00 � para 

atribuir ao Sport Império Marinhense, contribuinte fiscal n.º 501422986, com sede na 

Avenida José Gregório, n.º 116, Engenho, 2430 275 Marinha Grande, para premiar os 

participantes no seu concurso de pesca de mar previsto para dia 30.09.07. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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10 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

 
1306 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº12/2007 datada de 07.08.07 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 

suporte das despesas com a aquisição de instrumentos da Orquestra Ligeira da Marinha Grande, 

da Junta de Freguesia da Marinha Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-314 Marinha Grande, 
e tendo em conta o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, 

delibera, ao abrigo do nº2 do artigo n.º 66 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 à Junta de Freguesia 

da Marinha Grande: 

 

1. comparticipação nas despesas para aquisição de instrumentos em 1575,00� (mil 

quinhentos e setenta e cinco euros) correspondente a 75% do valor total de 

2100,00�, mediante a apresentação do documento comprovativo da despesa que se 

anexa. 

 

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 encontra-se prevista na rubrica 2007-A-187. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
11 - PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE MÚSICA E 

DANÇA DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE, ANO LECTIVO 2006/2007 

 
 
1307 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº11/2007 datada de 07.08.07 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 

o funcionamento das escolas de dança e de música do Sport Operário Marinhense sito na Rua 

25 de Abril, n.º 30, 2430-313 Marinha Grande, contribuinte n.º 501 417 702, e tendo em conta 

que se trata de uma actividade extracurricular fundamental ao desenvolvimento das crianças e 

jovens do nosso concelho, 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 total de 1854,00� (mil oitocentos 

cinquenta quatro euros) ao Sport Operário Marinhense para o funcionamento das escolas 

de dança e música. 

 

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. 
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Esta despesa está prevista na rubrica 2007-A-95 do PAM para o corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO JUVENIL CORDENADA MG 

 
 
1308 - Presente informação n.º 76/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 06/08/2007, dando conta que a Associação Juvenil Cordenada MG 

apresentou a esta autarquia um ofício datado de 14 de Maio último com um pedido de apoio 

para a realização de inúmeras actividades incluídas na festa de aniversário da associação, 

realizadas entre 6 de Junho e 31 de Agosto de 2007, cujo custo global de organização está 

estimado em 12.8512,20 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que a Associação 

Cordenada MG é uma associação juvenil sem fins lucrativos, cujo objecto social é 

promover a formação multilateral dos jovens e dos seus associados bem como facilitar a 

sua inserção social e sócio profissional, prosseguindo os seus objectivos nas áreas de 

educação/formação, da recreação e do lazer, na área desportiva, solidariedade social e na 

organização de eventos, e tem como principais objectivos a ocupação de tempos livres e a 

organização de actividades desportivas e recreativas; considerando que no 

desenvolvimento das suas actividades, a Associação Cordenada contribui de forma 

indelével para o desenvolvimento multifacetado das crianças e jovens do concelho da 

Marinha Grande, agregando-os em torno de valores de cidadania tão importantes como o 

associativismo, a solidariedade, a cooperação e a amizade, através das suas actividades de 

aventura e contacto com a natureza; considerando o enriquecimento do programa geral 

das actividades desportivas do concelho por esta iniciativa, bem como a mais valia que a 

mesma representa para os alvos mais juvenis da população; delibera, ao abrigo da alínea 

b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 2.000,00 � (dois mil euros) à 

Associação Juvenil Cordenada MG, NIF 507352173, com sede na Rua Eng. André 

Navarro, 16, 2430 287 Marinha Grande, para apoiar a aquisição de uma parede de 

escalada, equipamento de suporte às suas actividades, bem como para apoiar a 

dinamização das suas actividades a realizar entre 06 de Junho e 31 de Agosto. 

 

Este apoio tem cabimento nas rubricas 06/080701 do projecto 2007/A/148 (1500 �) e 

06/040701 do projecto 2007/A/135 (500 �).  

 

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. 

 
 

13 - APOIO AO GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DO INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE 
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1309 - Presente informação n.º 82/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 16/08/2007, dando conta que o Industrial Desportivo Vieirense apresentou 
a esta autarquia um ofício datado de 16 de Julho de 2007 com um pedido de apoio para a 
realização da sexta edição da sua corrida de atletismo a realizar no dia 2 de Setembro de 2007, 

que envolverá cerca de 500 atletas do distrito e do país, com custos estimados na ordem dos 

3.000 �. 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem 

merecido o apoio da autarquia nas edições anteriores, considerando a qualidade do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização desta modalidade 

desportiva, e dada a tradição desta prova no panorama do atletismo regional, e tendo em 

conta que este evento funciona como pólo de atracção turística, pois traz ao nosso 

Concelho cada vez mais participantes e seus acompanhantes, oriundos de vários pontos 

do país, dando mais dinamismo à economia local, 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 750,00 � (setecentos e cinquenta euros) 

ao Industrial Desportivo Vieirense, com sede no Estádio Albano Tomé Feteira, na Rua de 

Leiria, 2430 � 773 Vieira de Leiria, contribuinte n.º 501 254 242, para apoiar a 

dinamização da edição de 2007 do Grande Prémio de Atletismo do IDV. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2007 A 146. 

 

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

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

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

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

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE � 

COMEMORAÇÕES DO DIA DOS IDOSOS NO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO � 

1 DE OUTUBRO 

 
 
1310 - Presente informação n.º 86/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 27/08/2007, dando conta que a Direcção da Santa Casa da Misericórdia da 

Marinha Grande fez chegar a esta autarquia, em oficio datado de 23 de Julho de 2007, que se 
anexa, um pedido de subsídio para uma actividade de convívio dos seus idosos com muitos 

outros oriundos de outras localidades do concelho, e que se realiza todos os anos por ocasião 

das comemorações do Dia Internacional do Idoso, a 1 de Outubro próximo, reunindo cerca de 

duzentos e cinquenta participantes. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha Grande é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

que promove apoio directo a famílias e agregados em dificuldades socio-económicas, em 

colaboração com diversas entidades públicas e privadas, entre as quais esta Câmara 
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Municipal; considerando a obra em curso da Santa Casa da Misericórdia da Marinha 

Grande e a sua decisiva influência no apoio social aos mais desfavorecidos do concelho, e 

considerando a qualidade da iniciativa apresentada, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 

4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 3.500,00 � (três mil e quinhentos euros) 

à Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 500 892 113, 

com sede na Rua das Colmeias, Forno da Telha, 2430 � 136 Marinha Grande, para apoiar 

as comemorações do Dia Internacional do Idoso, a 1 de Outubro próximo, verba a retirar 

da rubrica 040701 do projecto 2007/A/44. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO À CARTA EDUCATIVA 

CONCELHIA 

 

 

1311 - Presente informação n.º 83/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 27/08/2007, dando conta de que: 
 
1. Conforme o disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, no seu artigo 19º dedicado ao 

âmbito da educação: 
 
�1 � É da competência dos órgãos municipais participar no planeamento e na gestão dos 

equipamentos educativos e realizar investimentos nos seguintes domínios: 

a) Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar; 

b) Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do ensino 

básico. 

2 � É igualmente da competência dos órgãos municipais: 

a) Elaborar a carta escolar a integrar nos planos directores municipais; 

b) Criar os conselhos locais de educação. 

(�)� 

 
2. Desta forma, a Carta Educativa de Equipamentos de Educação e Ensino do concelho da 

Marinha Grande, entendida como o principal instrumento de apoio à decisão por parte de quem 

tem a responsabilidade de gerir os destinos da educação e formação num determinado território, 

foi aprovada em reunião de Câmara Municipal realizada a 8 de Fevereiro e reunião de 

Assembleia Municipal expressamente convocada para o efeito realizada em 22 de Fevereiro de 
2007, após discussão e parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, realizado a 12 

de Janeiro de 2007. 
 
3. Porque vivemos numa sociedade dinâmica onde se verificam constantes mudanças, quer de 

cariz demográfico, sócio-económico ou político, a Carta Educativa deve ser encarada como um 

processo inacabado que deverá evoluir em constante adequação com a realidade identificada. 
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4. Por conseguinte, e tal como é preconizado no Decreto Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro, a Carta 
Educativa deverá ter um determinado período de vigência, sendo de prever, desde o início da 

sua feitura, a realização de revisões periódicas, se possível anuais, entendendo-se esse processo 
de monitorização/avaliação como um instrumento fundamental da carta educativa, que 
permitirá uma permanente e continuada aferição da clarividência e eficácia das propostas 

formuladas, por forma a que seja possível a detecção precoce de eventuais desajustamentos e 

que atempadamente se configurem as soluções adequadas. 
 
5. Foi assim prosseguida a recolha e organização de informação, directamente relacionada com 

as novas dinâmicas do território e do sistema educativo, sendo aconselhável o estabelecimento 

de reorientações nas propostas então produzidas, com reflexos ao nível do projecto do Centro 

Educativo da Pedrulheira, identificando-se os seguintes fundamentos para a proposta de 
alteração aqui apresentada: 
 
a) Crescimento populacional naquela zona geográfica (Picassinos, Pedrulheira); 
 
b) Actualmente existem 5 salas de aula do 1º ciclo do EB em Picassinos, 4 em 2 edifícios 

escolares e 1 na igreja de Picassinos; 
 
c) A proposta permitirá o encerramento dos 2 edifícios actuais e a transferência dos alunos da 

sala da igreja; 
 
d) A proposta permitirá a dispensa de transportes escolares para fornecimento de alimentação a 

cerca de 150 alunos. 
 
6. Da consulta feita à proposta então apresentada e aprovada, verifica-se que estava prevista a 
construção de um edifício com: 
 

· 2 salas de aula de Jardim de Infância; 
· 2 salas de aula do 1º ciclo do EB; 
· 1 cantina escolar; 
· 1 sala polivalente 

 
7. Considerando que são os seguintes os fundamentos da proposta de novo projecto estão 

previstas: 
 

· 2 salas de aula de Jardim de Infância; 
· 6 salas de aula do 1º ciclo do EB ; 

· 1 cantina escolar; 
· 1 sala polivalente 

 
8. Terminado esse processo, e como prevê o Decreto Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro, no n.º 1 

do art.º 19, impõe-se a aprovação da Carta Educativa pela Câmara Municipal, após discussão e 

parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, conforme acta em anexo (Anexo 3), 
realizado a 5 de Setembro de 2007, ao que se seguirá o envio à Assembleia Municipal para 

aprovação posterior por aquele órgão. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a mais valia de tal 

Carta Educativa enquanto instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, e de acordo com as ofertas de 
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educação e formação que se impõem satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos 

recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e socio-económico do 

nosso município, e considerando os fundamentos da alínea a) do art.º 19º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e do n.º 1 do art.º 19º do Decreto Lei n.º 7/2003 de 15 de 

Janeiro, delibera, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 2 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, apreciar 

favoravelmente esta proposta de alteração do Plano Director de Ensino e Formação 

/Carta Educativa do Concelho da Marinha Grande e remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal, submetendo a Carta Educativa do Concelho à aprovação daquele órgão. 

 

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

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

do previsto no art.º 89º, n.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. 

 

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

 

� Votámos contra porque apesar de o Sr. Vereador com o pelouro da Educação vir agora com 

esta proposta de alteração ao encontro daquilo que foram as propostas dos Vereadores do 

Partido Socialista aquando da discussão da proposta da Carta Educativa, designadamente a 

construção imperiosa de um Centro Educativo em Picassinos, na altura até objecto de uma 

proposta concreta que foi recusada pelos Srs. Vereadores da CDU e do PSD, defendendo estes 

na altura, e por oposição, a manutenção dos alunos de Picassinos espartilhados  por 3 

edifícios escolares, situação totalmente desaconselhável nos tempos de hoje e não merecedora 

de apoios financeiros no âmbito do QREN. Como se costuma dizer mais vale reconhecer que se 

erra do que persistir no erro, e por isso agrada-nos a mudança de posição agora assumida no 

sentido de criar um Centro Educativo em Picassinos, no entanto o nosso voto contra tem a ver 

com a proposta de localização desse mesmo Centro Educativo. É proposto construí-lo 

deslocalizado do centro de Picassinos e num espaço extremamente exíguo para acolher cerca 

de 200 crianças em actividades lectivas e recreio. A nossa proposta que vai ao encontro do 

desejo da população de Picassinos que connosco reuniu em representação dos pais dos alunos 

é que se encontre uma alternativa relativamente central para toda esta área de influência�.   

 

O Sr. Vice-Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente a proposta, secundando o parecer favorável do Conselho Municipal de 

Educação por 2 razões fundamentais: 

 a ampliação do inicialmente previsto de 2 salas de jardim mais 2 de 1º ciclo com o 

acréscimo de mais 4 salas para 1º ciclo parece justificar-se  não só pela insuficiência 

actualmente existente nas escolas de Picassinos, mas também pela centralidade que a 

área do actual jardim da Pedrulheira tem relativamente a uma área mais vasta que se 

estende desde Picassinos, Lameira de Picassinos, Pedrulheira e Vergieiras, na qual se 

continua a registar uma forte tendência  de expansão urbana; 

 os �timings� a cumprir em termos do futuro QREN, cujas candidaturas estão 

dependentes da aprovação da Carta Educativa por parte do Ministério da Educação, 

sendo que por informação recente oriunda da Direcção-Regional da Educação, a Carta 

Educativa do concelho da Marinha Grande não seria aprovada por a proposta dela 

constante relativa ao Centro Educativo da Pedrulheira não respeitar a correlação 

correcta entre o n.º  de salas de jardim de infância e de 1º ciclo, obrigando assim a que 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 06.09.2007 

Acta n.º 19 

 

 42 

este projecto contemple um aumento do n.º de salas de 1º ciclo, constitui razão para 

proceder a esta alteração�.   

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião pelas 13,00 horas, após a 

votação da anterior proposta, não tendo regressado. 

 

 
16 - ALMOÇOS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � 

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO EM OUTRAS ESCOLAS NO ANO LECTIVO 

2007/2008 
 
 
1312 - Presente informação n.º 78/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 09/08/2007, onde se fundamenta a necessidade de assegurar o fornecimento de 
refeições em outros refeitórios que não as cantinas municipais, destinadas aos alunos dos 

jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 

2007/2008, a partir do dia 17 de Setembro de 2007. 
 
A Câmara Municipal, pretendendo a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a 

todos os alunos que o pretendam, tomou conhecimento da necessidade de assegurar a 
alimentação escolar nos seguintes locais e para os seguintes alunos: 
 
Caso 1 - JI Boavista  
 
Uma vez que a Escola Secundária Pinhal do Rei é contígua ao edifício do JI da Boavista, tem 

sido prática anterior levar estes alunos a almoçar à cantina da Escola Secundária Pinhal do Rei, 

evitando custos e riscos com transportes, para além do elevado tempo que se perderia  a 
transportar os alunos para uma cantina municipal. Acresce que estes alunos estão abrangidos 

pelo Programa de Expansão da Educação Pré-escolar, ao abrigo do qual este Município, através 

da Associação Nacional de Municípios, se comprometeu com o Ministério da Educação em 

assegurar o fornecimento de alimentação escolar aos alunos do ensino pré-escolar.   
 
Propõe-se assim a continuidade deste procedimento de utilização da Cantina da Escola 

Secundária Pinhal do Rei.  
 
 
Caso 2  - Agrupamento da Vieira  
 
Uma vez que a única cantina municipal existente na Freguesia da Vieira é na Praia da Vieira e 

que esta possui pouca capacidade de acolhimento de alunos, todos os restantes alunos da 
freguesia que frequentam estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e do 1º ciclo, vão 

almoçar à cantina da Escola Preparatória Loureiro Botas, sendo que a autarquia transporta os 

alunos para lá. Este procedimento é o mais razoável, uma vez que se tornaria impossível o 

fornecimento de alimentação para todos os alunos na cantina da Praia da Vieira ou o seu 
transporte para as cantinas municipais na Marinha Grande. 
 
 
Caso 3 - EB1 da Várzea  
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Verifica-se neste ano lectivo, por incapacidade da escola da Várzea em acolher todos os alunos 

inscritos, que 4 turmas (100 alunos) desta escola funcionam nas instalações da EB 2/3 

Guilherme Stephens. Assim, e porque o seu horário decorre totalmente naquela escola, é 

desaconselhável que os alunos venham almoçar à sua escola de origem, com os devidos custos 

e riscos associados ao transporte de crianças, para além  do elevado tempo que se perderia a 

transportar os alunos para a cantina municipal da Várzea. 
 
A Câmara Municipal tomou ainda conhecimento que os custos de cada preço de refeição 

unitária subjacentes aos casos 1, 2 e 3 foram alvo de definição pelo Ministério da Educação 

(através de Despacho n.º 19165/2007 de 20 de Julho de 2007 do Secretário de Estado Adjunto e 

da Educação, publicado no Diário da República, 2ª série, a 24 de Agosto de 2007, que se 

encontra em anexo) e que são os constantes no quadro seguinte: 
 

                  

ESCOLA AGRUPAMENTO

Nº 

REFEIÇÕES RI 100% 50% NORMAL

CUSTO 

TOTAL

1,64 0,93 0,22

EB1 PASSAGEM VIEIRA 6500 9528 1750 750 4000 4.447,50 �

JI VIEIRA VIEIRA 11000 9589 2000 1000 8000 5.970,00 �

EB1 ANTÓNIO VITORINO VIEIRA 16000 9590 3500 1500 11000 9.555,00 �

EB1 VÁRZEA GUI. STEPHENS 9000 9587 1200 800 7000 4.252,00 �

JI BOAVISTA GUI. STEPHENS 4000 9527 4000 0 0 6.630,40 �

(1,48 + 12%)
 

 
Mais se informa que o fornecimento de alimentação nas escolas do mapa anterior não pode ser 

alvo de concurso pela autarquia, uma vez que apenas os fornecedores seguintes estão em 

condições de prestar o serviço, já que são os únicos com legitimidade (dada pela escolas ou 

pela DREC, através dos respectivos poderes ou processos de aquisição de serviços) para utilizar 

aquelas cantinas, conforme comunicações de correio em anexo. 
 
No caso dos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo na vila da Vieira (JI da Vieira, EB António Vitorino e EB Passagem), que vão almoçar à 

cantina das Escolas EB 2/3 e Secundária pertencentes ao Agrupamento de escolas da Vieira, 
bem como no caso dos alunos da Escola da Várzea que almoçam na Escola Guilherme 

Stephens, e como a gestão destas cantinas é efectuada pelas próprias escolas (conforme 

comunicações em anexo), tratando-se estas de entidades públicas, não é necessário efectuar 

nenhum procedimento concursório ao abrigo do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, conforme o 
disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 77º do citado diploma. 
 
No caso da empresa fornecedora de alimentação na cantina da Escola Secundária Pinhal do 
Rei, a saber Nordigal, Indústria de Transformação Alimentar, SA com o NIF 502 176 890, a 

defesa do interesse público, na contratação em condições mais vantajosas, já foi assegurada 

pela Direcção Regional de Educação do Centro do Ministério da Educação, conforme concurso 

público n.º 1 DREC � ASE/2007 comunicado através de comunicação anexa da Escola 

Secundária Pinhal do Rei. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento destas necessidades e destes custos, e delibera, 

considerando o disposto na alínea b) do n.º 3 da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e ao 

abrigo das alíneas d) e q) do n.º 1 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 

do Art.º 18º do Decreto Lei 197/99 de 8 de Junho, autorizar a despesa e adjudicar os 

fornecimentos às entidades acima indicadas, no sentido de permitir a todos os alunos do 
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pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico do concelho que o pretendam, o acesso ao 

almoço escolar no intervalo do período normal de aulas. 

 

Estas despesas possuem cabimentação favorável na acção 2007 A 23. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia cinco de Setembro de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.973.840,80 � 

(dois milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta euros e oitenta 

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. PROPOSTA DE REDACÇÃO FINAL DO PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO E 

DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO TARRAFAL, EM 

CABO VERDE 

 

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

CONCURSO LIMITADO N.º 02/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

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

CONCURSO LIMITADO N.º 11/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

6. CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA ÀS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERATIVOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL E DO MUSEU DO VIDRO DA MARINHA GRANDE. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 

7. ADAPTAÇÃO DE APARTAMENTO MUNICIPAL PARA RESIDÊNCIA DE 

ESTUDANTES INTEGRADOS EM PROJECTOS DE COOPERAÇÃO 
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8. SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS 

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. DELIBERAÇÃO FINAL. 

 

9. MANUTENÇÃO DA COIMA APLICADA À ARGUIDA ISABEL MARIA 

MARQUES LEMOS ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 

26/07/07 E ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS 

DO N.º 1 DO ARTIGO 62º DO REGIME GERAL DAS CONTRA-

ORDENAÇÕES 

 

10. 15ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

11. ASSUNTOS ABORDADOS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 

12. CAMPEONATO MUNDIAL DE ORIENTAÇÃO 

 

13. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. PRESIDENTE 

 





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 
1313 - REQ 139/05 � PC 27/05 � Presente requerimento de VIRGILIO FERREIRA 

RIGUEIRA,  com residência na Rua António Victorino n.º 1, Praia da Vieira, Freguesia de 

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

licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Travessa do Mercado n.º 4, 

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

  

Indeferir ao abrigo das alíneas a) do nº1 e nº4 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

normas legais e aplicáveis e ser a obra susceptível de manifestamente afectar a estética da 

povoação e a sua adequada inserção no ambiente urbano e a beleza da paisagem, por não 

prever o recuo do volume construído e impedir o correcto desenvolvimento da Travessa 

do Mercado.  

  

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

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

às questões que motivam o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa esteve ausente durante a discussão e votação 

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

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o titular é seu primo. 
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1314 - REQ 3952/06 � PC 699/06 � Presente requerimento de JOÃO PAULO MARQUES 

SANTOS, com residência na Rua Eng.º Torres n.º 27, Freguesia e Concelho Ourém, 

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

unifamiliar e muros, sita na Rua Serenata Marinhense, Lote 16, Comeira, 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 de notificação, dos 

seguintes elementos:  

 

a) Peças gráficas rectificativas que compreendam a assunção da cota de 

soleira máxima constante do quadro síntese do loteamento em vigor;  

 

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

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

de 04/06.  

 

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

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

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

altura de 0.80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura 

máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do Art.º 3º 

do RMEU. No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, 

deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite 

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

 

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. 

 

 

1315 - REQ 2595/07 � PC 251/04 � Presente requerimento de MANUEL SOUSA GOMES,  
com residência na Rua da Carregueira n.º 235, Mata dos Milagres, Freguesia de Milagres  e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, garagem e muros, sita 
na Rua do Repouso, Lote 19, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas 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. 

 

 

1316 - REQ 2823/07 � PC 473/07 � Presente requerimento de VITOR MANUEL COELHO 

SOARES,  com residência na Rua dos Franceses n.º 29, Cumeira, Freguesia e Concelho da 

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

dos Franceses n.º 29, Cumeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

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

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

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

mesmas ser realizadas, devendo o muro no final cumprir o seguinte condicionalismo: 

  

 O muro incluindo o gradeamento não poderá exceder a altura de 1,80 m, contados 

a partir  da cota natural do terreno, sendo que, numa extensão de até 1,50 m, a 

contar do limite do espaço público, não poderá exceder a altura de 0,80 m, com 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1317 - REQ 1867/07 � PC 333/07 � Presente requerimento de RUI PEDRO RIBEIRO 

COELHO,  com residência na Rua da Ponte n.º 18, Picassinos, Freguesia e Concelho da 

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

telheiro, sito na Rua da Ponte n.º 18, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

 Ser amplo e aberto; 

 

 O seu pé-direito não exceda, no ponto mais desfavorável, 2.40m;  
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 A cobertura seja executada em telha cerâmica idêntica à da moradia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1318 - REQ 3245/07 � PC 385/07 � Presente requerimento de PAULA CRISTINA 

MADEIRA SILVA SERRA,  com residência na Rua António Batista n.º 38, Picassinos, 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da ampliação de uma moradia, alteração 

de um anexo e construção de um muro, sito na Rua D. Mariana Barosa, Picassinos, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 23/08/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos à estabilidade e gás, devidamente instruídos com 

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1319 - REQ 2668/07 � PC 678/06 � Presente requerimento de LUCIA MARIA LOURENÇO 

PEDRO VILELA,  com residência na Rua 52, n.º 62, Trutas, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de um edifício bifamiliar e muro, sito na Rua 52, 

Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 03/05/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1320 - REQ 3322/07 � PC 348/06 � Presente requerimento de MARIA HENRIQUETA 

LAGARRIGA PORTE ROQUE SIMÕES,  com residência em Urbisol, Lote 37/38, 11º G, 

Freguesia e Concelho da Nazaré, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da alteração/legalização de uma industria, sita na Av. 

Engº Arala Pinto, R/c, Casal do Malta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 06/10/2006. 
  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e segurança contra incêndios, 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. 
 

 

1321 - REQ 2934/03 � PC 664/03 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

SILVA,  com residência na Rua Encosta do Porto n.º 1, A-dos-Pretos, Freguesia de Maceira e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

duas moradias geminadas, anexo e destaque de uma parcela de terreno, sitas na Rua E, Talhões, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

1. Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo do n.º 4, do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por �a obra ser susceptível de 

manifestamente afectar a estética das povoações, a sua adequada inserção no ambiente 

urbano ou a beleza das paisagens, designadamente em resultado da desconformidade 

com as cérceas dominantes, a volumetria das edificações e outras prescrições 

expressamente previstas em regulamento.�  
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2. Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos Art.º 

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

questões que motivaram o seu indeferimento.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1322 - REQ 3672/06 � PC 261/02 � Presente requerimento de NUNO,CRUZ E PEREIRA-

CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA.,  com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de um bloco habitacional, garagens e muros, sito em Lameiro da Embra, Freguesia 

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

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1323 - REQ 3000/07 � PC 917/98  � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

CORDEIRO,LDA., com sede na Av. Vitor Gallo n.º 108, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

um bloco habitacional, sito na Rua Nova A Firmino Domingues, Boavista, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações à arquitectura sobre o qual incide a informação técnica de 

propor a sua aprovação. 
  
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. 
 

 

1324 - REQ 3014/07 � PC 362/05  � Presente requerimento de ALBERTINO BARBEIRO 

GASPAR, com residência na Rua Central n.º 56, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, anexos e muros, sita em Lote 22, Camarnal, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações á arquitectura o qual incide a informação técnica de propor a 

sua aprovação. 
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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. 
 

 

1325 - REQ 3246/07 � PC 804/05  � Presente requerimento de HELENA SILVA 

FERREIRA PICKHAROT, com residência na Rua das Fontainhas n.º 21, Comeira, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aceitação da cópia da licença do Domínio  

Público Hídrico referente ao processo de licenciamento da alteração e ampliação de um edifício 

habitacional, sito em Rua das Fontainhas, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
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. 
 

 

1326 - REQ 3402/07 � PC 846/05  � Presente requerimento de SOCIEDADE 

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

de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 4, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

1.1.- Peças desenhadas rectificativas que contemplem a correcta representação dos muros 

de vedação periférica do lote; 

  

1.2.- Projectos de alteração às redes de água e de esgotos domésticos; 

  

2.- Execução  de todos os trabalhos necessários à boa conclusão da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1327 - REQ 3229/07 � PC 714/06 � Presente requerimento de MARIA ISABEL GUERRA 

FELICIANO SOUSA MARTINS, com residência na Rua de Leiria n.º 150, Embra, Freguesia 
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e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

reconstrução e ampliação de armazém para bar/recinto desportivo, sito em Embra, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a pretensão 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) Apresentação de registo da conservatória com o necessário registo de ónus 

de servidão de passagem sobre o prédio vizinho; 

 

c) Planta de arranjos exteriores que inclua a pavimentação do acesso ao 

prédio. 

 

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro; 

 

3. Realização de todos os trabalhos que se entendam por necessários ao bom 

acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1328 - REQ 1121/07 � PC 198/07 � Presente requerimento de GALLOVIDRO, SA, com sede 
na Rua Vieira de Leiria n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação do processo de licenciamento da alteração de unidade fabril e construção de P.T., 

sito em Rua Vieira de Leiria n.º 1, 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 arranjos 

exteriores, estabilidade, eléctrico e de ruído, de acordo com o disposto no n.º 5 da 

Portaria n.º 1 .110/2001, de 19 de Setembro; 

 

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

ao bom acabamento da obra. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
1329 - REQ 3062/07 � PC 313/06 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

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

e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de um bloco bifamiliar, sito em Rua Fonte dos Ingleses, Engenho, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações á arquitectura o qual incide a informação técnica de propor a 

sua aprovação. 
  
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. 
 
 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 
 

 

1330 - REQ 1479/07 � PC 453/05 � Presente requerimento de ARNALDO GRANGEIRO 

SILVA BRANCO,  com residência na Rua da Fé n.º 24, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de loteamento, na Rua das Rosas, 

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

  

Deferir a operação de loteamento para os prédios sitos no lugar de Pedra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Aprovar a operação de loteamento abrangendo 4 prédios sitos no lugar Da Pedra, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, compreendendo os prédios rústicos com 6.300 

m2, 5.041,16 m2, 5.041,26 m2 e 5.041,16 m2, cuja área total perfaz 21.423,58 m2 inscritos 

na Matriz sob os números 6739, 6764, 6766 e 6765 e descritos na Conservatória do Registo 

Predial da Marinha Grande sob os números 11.925, 3.124, 4.419 e 7.650, respectivamente, 

nas seguintes condições: 

  

1. É autorizada a constituição de trinta e dois Lotes (1 a 32) destinados à construção 

de habitação unifamiliar, com as seguintes características: 

  

Lote 1 

Natureza - habitação - 1 fogo 
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Área do Lote � 585,00 m2
 

Área máxima de implantação � 205,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Rua João Fresco 

Sul �Lote 2 

Nascente - Vala 

Poente - Arruamento 

  

Lote 2 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 482,00 m2
 

Área máxima de implantação � 205,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 1  

Sul � Lote 3  

Nascente - Vala 

Poente - Arruamento 

  

Lote 3 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 481,00 m2
 

Área máxima de implantação � 205,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 2  

Sul � Lote 4 

Nascente - Vala 

Poente - Arruamento 

  

Lote 4 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 472,00 m2
 

Área máxima de implantação � 205,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 
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Norte � Lote 3 

Sul � Equipamento Público  

Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 5 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 449,00 m2
 

Área máxima de implantação � 200,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � R. da Fé (á direita). 

Sul � Lote 6 

Nascente� Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 6 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 424,00 m2
 

Área máxima de implantação � 200,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 5 

Sul - Lote 7 

Nascente � Vala 

Poente - Arruamento 

  

Lote 7 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 418,00 m2
 

Área máxima de implantação � 200,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 6 

Sul - Lote 8 

Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 8 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 435,00 m2
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 06.09.2007 

Acta n.º 19 

 

 56 

Área máxima de implantação � 200,00m2 

Área máxima de construção � 290,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 7 

Sul � Rua da Fé 

Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 9 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 456,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 265,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Rua da Fé  

Sul - Lote 10 

Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 10 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 401,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 265,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 9 

Sul � Lote 11 

Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 11 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 382,00 m2
 

Área máxima de implantação � 165,00m2 

Área máxima de construção � 265,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 10 

Sul � Lote 12 
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Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

  

Lote 12 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 375,00 m2
 

Área máxima de implantação � 165,00m2 

Área máxima de construção � 265,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 11 

Sul � Espaço Verde 

Nascente � Vala 

Poente � Arruamento 

 

Lote 13 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 378,00 m2
 

Área máxima de implantação � 170,00m2 

Área máxima de construção � 260,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 14 

Sul � Rua das Rosas 

Nascente - Arruamento 

Poente � Saúl de Carvalho 

  

Lote 14 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 334,00 m2
 

Área máxima de implantação � 170,00m2 

Área máxima de construção � 260,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 15 

Sul � Lote 13 

Nascente � Arruamento 

Poente � Saúl de Carvalho 

  

Lote 15 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 365,00 m2
 

Área máxima de implantação � 180,00m2 

Área máxima de construção � 260,00 m2
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N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 16  

Sul � Lote 14 

Nascente � Arruamento 

Poente -  Saúl de Carvalho 

  

Lote 16 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 352,00 m2
 

Área máxima de implantação � 180,00m2 

Área máxima de construção � 260,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 17 

Sul � Lote 15 

Nascente � Arruamento 

Poente - Saúl de Carvalho 

  

Lote 17 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 358,00 m2
 

Área máxima de implantação � 180,00m2 

Área máxima de construção � 265,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 18 

Sul - Lote 16 

Nascente � Arruamento 

Poente � Saúl de Carvalho 

  

  

Lote 18 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 375,00 m2
 

Área máxima de implantação � 180,00m2 

Área máxima de construção � 265,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 19 

Sul � Lote 17 

Nascente � Arruamento 
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Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 19 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 343,00 m2
 

Área máxima de implantação � 175,00m2 

Área máxima de construção � 260,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 20 

Sul � Lote 18 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 20 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 357,00 m2
 

Área máxima de implantação � 175,00m2 

Área máxima de construção � 260,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 21 

Sul � Lote 19 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 21 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 393,00 m2
 

Área máxima de implantação � 195,00m2 

Área máxima de construção � 285,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 22 

Sul � Lote 20 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 22 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 417,00 m2
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Área máxima de implantação � 195,00m2 

Área máxima de construção � 285,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 23 

Sul � Lote 21 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
 

Lote 23 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 384,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 24 

Sul � Lote 22 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 24 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 400,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 25 

Sul � Lote 23 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 25 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 415,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 
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Confrontações: 

Norte � Lote 26 

Sul � Lote 24 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 26 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 411,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 27 

Sul � Lote 25 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 27 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 395,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 28 

Sul � Lote 26 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 
  

  

Lote 28 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 410,00 m2
 

Área máxima de implantação � 190,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 29 

Sul � Lote 27 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 
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Lote 29 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 413,00 m2
 

Área máxima de implantação � 200,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 30 

Sul � Lote 28 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 30 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 414,00 m2
 

Área máxima de implantação � 200,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 31 

Sul � Lote 29 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 31 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 407,00 m2
 

Área máxima de implantação � 195,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 32 

Sul � Lote 30 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  
  

Lote 32 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 409,00 m2
 

Área máxima de implantação � 195,00m2 

Área máxima de construção � 280,00 m2
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N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Rua João Fresco 

Sul � Lote 31 

Nascente � Arruamento  

Poente � Saúl de Carvalho 

  

 

2. Integrará domínio público a área de 8.333,58 m2, sendo 1.148,40 m2 destinados a 

equipamento de utilização colectiva, 1.153,00 m2 destinados a espaços verdes de 

utilização colectiva, 5.864,00 m2 destinados a vias públicas e 168,18 m2 

destinados a beneficiação de ruas existentes. 

 

3. As construções terão de assegurar o cumprimento do R.G.E.U., R.M.E.U., 

Regulamento Geral do Loteamento e demais legislação aplicável.  

  

Mais se informa que deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos das obras 

de urbanização, que incluem vias, rede de abastecimento de água, de saneamento, de 

energia eléctrica, de gás, condutas de telecomunicações, e espaços verdes de utilização 

pública, no prazo de 1 ano a contar da data da notificação, de acordo com Decreto-Lei n.º 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1331 - REQ 2682/07 � PC 502/96 � Presente requerimento de JOAQUIM GOMES, com 
residência em Casal dos Claros, Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, apresentando 
exposição sobre o processo de loteamento, sito em Rua de S. Pedro, Guarda Nova, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Nos termos da alínea d) do n.º7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 e para os efeitos do n.º 2 do art. 134º do CPA, 

declarar a nulidade da deliberação de Câmara datada de 22 de Agosto de 2002 que refere 

proceder ao cancelamento do alvará de loteamento n.º 3/98 em virtude da não conclusão 

das obras no prazo estipulado, reconhecendo, pelos motivos expostos, a validade do 

mesmo. 

  

Mais deliberou dar conhecimento do teor da presente deliberação aos interessados, à 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande e à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro. 

  

Deliberou igualmente notificar o titular do loteamento em causa para, em audiência 

prévia a realizar no âmbito do n.º 1 do artigo 100º do CPA (DL n.º 442/91 de 15 de 

Novembro) apresentar, no prazo de 15 dias a contar da data da notificação, as alegações 

que entenda necessárias relativas ao projecto de declaração de caducidade do alvará 3/98 
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de que é titular, face à verificação da não conclusão, em devido tempo, das obras de 

urbanização do loteamento em causa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 - PROPOSTA DE REDACÇÃO FINAL DO PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO E DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO TARRAFAL, EM CABO 

VERDE 

 
 
1332 - Presentes propostas de redacção, provenientes do Gabinete de Relações Institucionais e 

de Cooperação, do Protocolo de Geminação e, complementarmente, de um Acordo de 

Cooperação, a realizar entre os Municípios da Marinha Grande e do Tarrafal, em Cabo Verde, 

que ficam a fazer parte integrante da presente deliberação e apensas à acta. 
 

Estas propostas surgem na sequência da autorização expressa da Assembleia Municipal da 

Marinha Grande, em sua sessão realizada no passado dia 29 de Junho de 2007, sob proposta da 

Câmara Municipal aprovada em reunião do dia 14 do mesmo mês, e ainda de contactos entre os 

dois Municípios com vista à elaboração da redacção final destes documentos, comummente 

acordada. 
 
A Câmara Municipal, em face das propostas apresentadas delibera, nos termos da alínea 

a) do n.º 6 do art.º 64.º 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, concordar com a proposta de redacção final do 

protocolo de geminação e do acordo de cooperação, complementar e anexo àquele (Anexo 

4), entre os Municípios da Marinha Grande e do Tarrafal, em Cabo Verde. 

 

Consequentemente, delibera notificar o Município de Cabo Verde da presente aprovação 

dos textos do Protocolo de Geminação e do Acordo de Cooperação, complementar e 

anexo, a fim de colher a sua aprovação, de modo a, posteriormente, ser agendado o acto 

oficial para a sua assinatura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NO BAIRRO DOS NATURAIS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 02/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1333 - Presente o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, 

apresentado pela Firma �ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDª�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde   

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �EXECUÇÃO DE 

COLECTOR PLUVIAL NO BAIRRO DOS NATURAIS � S. PEDRO DE MOEL�, de 

acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

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

CONCURSO LIMITADO N.º 11/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1334 - Presente o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, 

apresentado pela Firma �ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDª�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde   

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �COLECTOR DE 

ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA  DAS FONTAINHAS�, 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. 

 

 

6 - CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

ÀS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E 

DO MUSEU DO VIDRO DA MARINHA GRANDE. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 
 
1335 - O Sr. Presidente da Câmara, no dia 29 de Agosto de 2007, emitiu o seguinte despacho:  
 

«Por deliberação camarária, de 26 de Julho de 2007, foi determinada a realização de 

concurso público para a adjudicação dos serviços de vigilância às instalações dos serviços 

operativos da Câmara Municipal e do Museu do Vidro da Marinha Grande. 
 

«O acto público desse concurso será realizado no dia 30 de Agosto corrente, conforme decorre 

do prazo fixado no anúncio publicado no Diário da República. 
 

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

suplentes do júri designado não podem estar presentes por não se encontrarem ao serviço, 

pelo que se torna necessário designar mais um membro suplente. 
 

«Assim, nos termos dos artigos 18º, n.º 1, alínea b) e 90º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de Junho, e 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 o Sr. Dr. Miguel Crespo, 

Técnico Superior, para membro suplente do júri do concurso público que tem por objecto a 

adjudicação dos serviços de vigilância às instalações dos serviços operativos da Câmara 

Municipal e do Museu do Vidro da Marinha Grande. 
 

«A urgência na emissão deste despacho prende-se com a realização do acto público no dia de 

amanhã, a impossibilidade de atempadamente avisar os diversos interessados do seu 

adiamento para um dia posterior e a premente necessidade de adjudicar o serviço em face do 
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termo próximo do contrato vigente, com as consequências decorrentes em matéria de 

segurança das referidas instalações. 

 

«Este despacho deve ser ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal». 
        

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

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

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

Câmara, de 29 de Agosto de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

 

7 - ADAPTAÇÃO DE APARTAMENTO MUNICIPAL PARA RESIDÊNCIA DE 

ESTUDANTES INTEGRADOS EM PROJECTOS DE COOPERAÇÃO 

 
 
1336 - Presente informação do Gabinete de Relações Institucionais e de cooperação propondo a 

disponibilização de um apartamento, localizado na Rua dos Baroseiros, Ordem, Mª Grande, 

propriedade do Município, providenciando-se previamente a sua reparação urgente, dotando-o 
de mobiliário básico essencial e, electrodomésticos que o tornem confortável e funcional, a fim 

de ser utilizado para alojamento de estudantes ou funcionários oriundos de municípios com 

quem a Marinha Grande tem acordos de cooperação, com o propósito de, na nossa região, 

poderem adquirir a sua formação.  
 

Nesta informação é referido que estão a ser dados, neste momento, passos concretos em alguns 

projectos de cooperação com outros municípios, não apenas de Portugal mas, também, de 

outros países, como é, por exemplo, o caso do Município do Tarrafal em Cabo Verde. 
 

Um dos apoios que nos é solicitado com mais insistência, prende-se com a criação de condições 

para alojamento de estudantes oriundos destes municípios, a fim de frequentarem 
estabelecimentos de ensino profissional e/ou superior da região, mercê da aposta decidida e 

estratégica que fazem na formação e requalificação dos seus recursos humanos. 
 

O apartamento referido, encontra-se encerrado há alguns anos, a necessitar de algumas 
intervenções, ainda que relativamente ligeiras, independentemente da função que lhe 

atribuamos a breve prazo, ao nível de pinturas, chão, instalação eléctrica e canalização de 

águas.  
 

Aqui podem ser, efectivamente, instalados estudantes oriundos de outros concelhos com quem 
temos acordos de cooperação e que o solicitem, até ao fim dos cursos que venham a frequentar, 

nos estabelecimentos de ensino da região ou, até, para funcionários desses concelhos que 

venham a realizar estágios no nosso município, integrados em programas de formação 

profissional que entretanto venham a ser acordados. 
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após apreciação da informação/proposta do 

GRIC delibera mandar proceder à reparação urgente e equipamento do apartamento 

propriedade do Município localizado na Rua dos Baroseiros, na Ordem, Marinha 

Grande, dotando-o de mobiliário básico essencial e, electrodomésticos que o tornem 

confortável e funcional e a sua disponibilização, com o propósito de ser utilizado para 
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alojamento de estudantes ou funcionários oriundos de municípios com quem a Marinha 

Grande tem acordos de cooperação, a fim de, na nossa região, poderem obter  a sua 

formação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

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

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. DELIBERAÇÃO FINAL. 

 

 

1337 - Na sequência da deliberação camarária, de 26 de Julho de 2007, foi notificada a empresa 

adjudicatária do serviço identificado em epígrafe, para se pronunciar, querendo, em sede de 

audiência prévia escrita, sobre a intenção de aplicação de uma penalidade no valor de 1.248,00 

euros. 
 
Dentro do prazo fixado, veio a empresa adjudicatária apresentar alegações (entrada de fax n.º 

1371/2007, de 17 de Agosto), em que invoca, em suma, que: 
- o período entre a data da notificação da adjudicação e a data da celebração do contrato 

não permitiu a contratação de recursos humanos no concelho da Marinha Grande de 

forma a assegurar a prestação do serviço; 
- os serviços contratados só se iniciaram em 25 de Junho de 2007; 
- «a primeira factura enviada (...) titula o pagamento dos serviços prestados desde 25 de 

Junho de 2007 a 31 de Junho de 2007, contemplando assim todo o mês de Junho de 

2007»; 
- «reconhecendo a sua data de entrada ao serviço, aos 25 de Junho de 2007, 

expressamente não contemplou na sua facturação um valor correspondente a 2.427 

euros, que efectivamente a Câmara Municipal não pagou, como não pagará»; 
- desrespeito do princípio da reciprocidade; 
- concluindo pelo arquivamento do processo, sem aplicação de qualquer sanção. 

 
Em face das alegações expostas, cabe referir que: 

- a intenção de adjudicação do serviço foi comunicada à empresa alegante em 14 de Maio 

e o contrato foi celebrado em 18 de Junho, isto é, a empresa dispôs de um período 

superior a 1 mês para estruturar e programar a execução dos serviços; 
- os concorrentes, e no caso o adjudicatário, devem organizar-se e programar a execução 

dos contratos que celebram de modo a satisfazer as necessidades manifestadas pela 
entidade adjudicante, o que não aconteceu; 

- o contrato estabelecia que o seu início se contava da data da respectiva celebração, 

momento a partir do qual o adjudicatário fica constituído no dever de iniciar a prestação 

do serviço; 
- o adjudicatário aceita, expressamente, que os serviços só se iniciaram em 25 de Junho, 

reconhecendo assim o direito que assiste à entidade adjudicante de aplicar as 

penalidades previstas; 
- a facturação do serviço deve corresponder aos serviços efectivamente prestados, não 

existindo a obrigação de liquidar serviços que não foram executados; a sujeição do 

adjudicatário à penalidade contratualmente prevista respeita apenas ao preenchimento 

dos pressupostos definidos; 
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- não se verifica qualquer desrespeito do princípio da reciprocidade, que não é 

minimamente demonstrado pelo adjudicatário; o não pagamento de serviços não 

prestados resulta, como é óbvio, da sua não execução. 
 
Em suma, não foram apresentados argumentos susceptíveis de fazer alterar o sentido de decisão 

constante da deliberação camarária de 26 de Julho passado.     
 
Presente informação n.º 68/2007, de 18 de Julho, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

na qual se propõe a aplicação de uma penalidade no valor de 1.248,00 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 atrasos no início da prestação do 

serviço. 
 
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, realizada a audiência prévia escrita e ponderadas as alegações 

apresentadas, concordando com o teor da informação n.º 68/2007, da DASU, que aqui se 

dá por reproduzida, delibera aplicar à empresa Vadeca Jardins, SA, adjudicatária do 

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

concelho da Marinha Grande, uma penalidade de 1.248,00 euros, (mil duzentos e 

quarenta e oito euros), com os fundamentos e bases constantes da informação referida. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - MANUTENÇÃO DA COIMA APLICADA À ARGUIDA ISABEL MARIA 

MARQUES LEMOS ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 26/07/07 E 

ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO N.º 1 DO 

ARTIGO 62º DO REGIME GERAL DAS CONTRA-ORDENAÇÕES 

 

 

1338 - Presente recurso de impugnação judicial apresentado nesta Câmara Municipal por Isabel 

Maria Marques Lemos em 03/09/07. 
Presente Processo de Contra-Ordenação n.º 67/CO/07. 
Presente Processo de Contra-Ordenação n.º 09/CO/07. 
 
Tendo em consideração que,  
 
- Em 03/09/07 a arguida Isabel Maria Marques Lemos apresentou nesta Câmara Municipal 

impugnação judicial da decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara em 25/07/07 no âmbito 

do Processo de Contra-Ordenação n.º 09/CO/07 e da deliberação camarária de 26/07/07, 

proferida no âmbito do Processo de Contra-Ordenação n.º 67/CO/07 
 
- Nos termos do n.º 1 do artigo 62º do Regime Geral das Contra-Ordenações consagrado no 

D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, �recebido o recurso 

e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos ao Ministério 

Público (�)�, referindo o n.º 2 que �Até envio dos autos, pode a autoridade administrativa 

revogar a decisão de aplicação da coima�. 
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- Na impugnação judicial apresentada e acima identificada a arguida Isabel Maria Marques 
Lemos vem alegar, mutatis mutandis, os mesmos factos que havia invocado aquando do 
exercício do direito de defesa, constante nas folhas 17 e seguintes dos autos. 
 
- Mantendo-se inalteráveis os fundamentos que conduziram à deliberação camarária de 
26/07/07 que condenou a ora arguida ao pagamento da coima única no valor de 11 000 � (onze 

mil euros) e de custas no valor de 44,50 � (quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) e 

aplicou a sanção acessória de encerramento do estabelecimento, nos termos nela referidos.  
 

A Câmara Municipal delibera, nos termos conjugados da alínea d) do n.º7 do art. 64º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 e n.º 1 do artigo 41º do 

D.L. n.º 168/97, de 04 de Julho, na redacção dada pelo D.L. n.º 57/02, de 11 de Março, para os 

efeitos do artigo 62º do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo D.L. n.º 

244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/2001, de 24 de 

Dezembro, manter a coima �parcelar� aplicada à arguida Isabel Maria Marques Lemos 

através da deliberação camarária de 26 de Julho de 2007 no montante de 1 500 � (mil e 

quinhentos euros) por esta manter em funcionamento o estabelecimento sito no n.º 23 da 

Rua Dr. Adolfo Leitão, S. Pedro de Moel, sem para o efeito possuir alvará de licença de 

utilização para serviços de restauração/bebidas, deliberando igualmente a manutenção da 

coima única aplicada na mesma deliberação camarária, no montante de 11 000 � (onze 

mil euros), devendo consequentemente os autos ser enviados ao Ministério Público do 

Tribunal Judicial da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S., Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, que proferiram a 

seguinte declaração: 

 

�Abstivemo-nos porque este assunto apareceu na reunião de Câmara de 26/07/2007 sem ter 

sido agendado e sem dados precisos quanto ao montante das coimas, e com indicação de 

urgência na sua decisão, tendo-nos sido informado que o estabelecimento se encontrava em 

total ilegalidade sem qualquer projecto de legalização. Posteriormente chegou-nos a 

informação de que isso não correspondia à verdade, de que se encontra um projecto de 

legalização a decorrer na Câmara Municipal estranhando nós por isso a urgência deste 

processo em relação aos demais e tratamento diferenciado, o que nos leva a pensar que não 

nos foram dadas todas as informações para poder decidir com justeza. Em face de tudo isso 

declinamos, por ausência de informação e de dados precisos sobre o processo, qualquer 

responsabilidade na decisão tomada.�.  
 
 
10 - 15ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

1339 - Presente proposta da 15ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
13ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 22.050 euros nos reforços e 

22.050 euros nas anulações; 
13ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 22.050 euros nos 
reforços. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 15ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

11 - ASSUNTOS ABORDADOS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO PEDROSA 
 

 

 O Sr. Vereador propôs que sejam arrancadas as raízes das 2 árvores que foram cortadas 

no Largo da República, em Vieira de Leiria, e que no seu lugar sejam novamente 

plantadas 2 árvores. 
 

 O Sr. Vereador perguntou ao Sr. Vereador do Desporto, Dr. João Marques Pedrosa, se 

tinha dado seguimento à indicação que o Sr. Presidente lhe deu na última reunião sobre 
o projecto do S.L.M. (Campo da Ordem). 
 
O Sr. Vereador respondeu que ainda não tinha feito qualquer diligência, contudo 

esclareceu que �tive apenas conhecimento deste projecto através da comunicação social 

pois oficialmente nada me foi comunicado. Tive também posteriormente informação 

que relativamente a este assunto tinha já havido uma reunião entre dirigentes do S.L.M. 

e o Sr. Presidente, mas também nada me foi informado acerca do assunto.  

Após a recomendação/indicação do Sr. Presidente, e em conversa com um dirigente do 

S.L.M. há cerca de duas semanas, este me informou que o relvado sintético estaria 

pronto dentro de uma ou duas semanas.� . 

 
 O Sr. Vereador deu conhecimento do ofício que recebeu da I.G.A.T., relativo à 

Inspecção Ordinária levada a cabo ao Município da Marinha Grande, cujo conteúdo se 

dá por reproduzido e se anexa cópia (Anexo 5).  
Informou ainda que, de acordo com a indicação do Sr. Presidente, o processo vai ser 

entregue aos advogados da Câmara, para responder. 
 
 
12 - CAMPEONATO MUNDIAL DE ORIENTAÇÃO 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa deu conhecimento da realização no nosso concelho 

do Campeonato Mundial de Orientação, organizado pela Federação Portuguesa de Orientação, 

cuja preparação e respectivas provas decorrerão de 31 de Maio a 8 de Julho de 2008. 
 

 






A presente reunião foi interrompida pelas 13,30 horas, para almoço, sendo retomada no 

período da tarde, pelas 17,30 horas, sob a presidência do Sr. Presidente e com a presença dos 

seguintes Srs. Vereadores: 
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 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
 
Os Srs. Vereadores Dr. João Paulo Féteira Pedrosa, Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira e Dr.ª 

Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira não estiveram presentes no período da tarde. 
 
 
ATENDIMENTO PÚBLICO 
 

 

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

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir 

das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores 

presentes na reunião os seguintes munícipes:  
 

 

1 � Maria Fernanda Silva Letra Ferreira e marido, residentes na Rua Aquilino Ribeiro, n.º 
28, Portela, Marinha Grande, que pretendem ser esclarecidos acerca de um esgoto da 
�Urbanização Valdreanes� que se encontra virado para o seu quintal e que, segundo referiram, 

foi licenciado assim. 
Os munícipes pretendem ainda ter acesso automóvel ao seu quintal, com a construção de uma 

pequena ponte sobre a vala que passa no local, bem como a autorização da Câmara para vedar 

a sua propriedade. 
 
O Sr. Presidente aconselhou os munícipes a fazerem o requerimento relativo a este 

pedido, para que de imediato a Câmara possa pedir os pareceres técnicos necessários, 

designadamente ao Ministério do Ambiente, uma vez que a zona é atravessada por uma 

vala.  

Relativamente à situação apresentada acerca do esgoto o Sr. Presidente informou os 

munícipes de que vai enviar a Fiscalização para averiguar. 
  
 

2 - Sr. Arnaldo Branco e Sr. Arqtº Vítor Grenha � pretendem ser esclarecidos acerca do 
P.C. n.º 453/05 que se encontra pendente com a Sr.ª Arqtª Isabel Roque desde 03/05/2007. 
Para além de informações acerca do seu processo, o munícipe voltou a referir a questão já 

apresentada em anteriores atendimentos em reuniões públicas, relativa à madeira cortada na 

sua propriedade e que não foi ainda lá colocada. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho informou o munícipe de que o seu processo esteve 

hoje presente na reunião da Câmara Municipal e foi aprovado. 

 

Relativamente à madeira, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Vereador Artur de Oliveira 

que acompanhe esta situação. 
 
 

3 � Vítor Amado Rodrigues Santos � solicita que seja reposto o contador de água que lhe foi 

retirado por falta de pagamento. 
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Este munícipe não esteve presente. 

 

 

13 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. PRESIDENTE 

 

 

O Sr. Presidente informou os membros do executivo de que hoje esteve presente numa reunião 

da ANMP, realizada em Coimbra, relativa à estrutura de governação do QREN, onde foram 

informados de que se encontra nas mãos do Sr. Presidente da República o diploma que cria 3 

divisões: sul, centro e norte, para a gestão dos fundos do QREN que foram previamente 

distribuídos pelo Governo. 
Relativamente à Marinha Grande informou que lhe parece que deveremos ter poucos 

financiamentos, e que os mesmos só chegarão lá para meados de 2008. 
 

 

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1340 -  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 18,15 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

O Presidente 

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


