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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quatro 

de Outubro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos quatro dias do mês de Outubro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-
Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

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

 
 

O Sr. Vice-Presidente abriu a reunião, eram 09,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

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

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

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

A presente reunião foi interrompida pelas 13,35 horas, para almoço, sendo retomada no 

período da tarde, pelas 17,30 horas, para atendimento público. 
 

  A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira não esteve presente no 

período da tarde. 
 

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

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

 
1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. DIVERSOS 
 

3. PROPOSTA APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO P.S. 
 

4. �LIGAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO RESERVATÓRIO APOIADO DE 

PICASSINOS� �  AJUSTE DIRECTO N.º 13/07 � DIRM - RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

5. �LIGAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE AO RESERVATÓRIO ELEVADO DE PICASSINOS � �  

AJUSTE DIRECTO N.º 14/07 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

6. �PINTURA DE PAVIMENTOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE� �  

AJUSTE DIRECTO N.º 17/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

7. �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E DO TROÇO FINAL 

DA EN 242-2� �  C. PÚBLICO N.º 02/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

8. �EXECUÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICO E PLUVIAL NA ESTRADA 

DO GUILHERME � ZONA INDUSTRIAL� �  C. LIMITADO N.º 11/07 � DIRM - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

9. �REPARAÇÃO DE UM ABATIMENTO NA RUA FONTE DOS INGLESES  �  

AJUSTE DIRECTO N.º 01/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

10. �REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA NOS BLOCOS L E M DA 

CMMG� �  AJUSTE DIRECTO N.º 47/01 � DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

11. COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE 

CONCEPÇÃO. ABERTURA 

 

12. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS COELHOS � MARINHA PEQUENA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 16/06-DIRM 

 

13. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUVENTUDE � PICASSINOS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 23/06-DIRM 

 

14. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CLUBE 

DE CAÇADORES DA MARINHA GRANDE 

 

15. APOIO À EDIÇÃO DA COLECÇÃO �ESTREMADURA � ESPAÇOS E 

MEMÓRIAS�. 
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16. RESUMO DE TESOURARIA 
 

17. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

 





DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia quatro de Outubro, foram 

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

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

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

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

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

reunião de Câmara.�   

 

 

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

seguintes processos: 

 

 

 REQ 4385/06 � PC 687/05 - CARLOS, PAIVA E FILHOS,S.A. 

 

 REQ 3293/02 � PC 710/02 - EMILIA SOUSA LAVOS COSTA 

 

 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1418 - REQ 2915/07 � PC 18/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO CARLOS 

CUSTÓDIO MORAIS VARELA, com residência na Av. Marquês de Tomar n.º 92, 5º, 

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

licenciamento da alteração de uma moradia, sita na Rua das Serrações, S. Pedro de Moel, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/06/2006. 
  
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.� 
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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. 

 

 

1419 - REQ 2914/07 � PC 06/07 � Presente requerimento de ANA MARIA ROLDÃO 

BARROS DELGADO MARCELINO, com residência na Rua Eiffel n.º 13, 5º Dto, Lisboa, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da ampliação e remodelação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Duquesa 

de Caminha, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/06/2006. 
  
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. 

 

 

1420 - REQ 3366/07 � PC 427/04 � Presente requerimento de PEREIRA COSTA E 

GAMEIROS, LDA., com sede na Avenida Victor Gallo n.º 83 C, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Rua da Adilia, Casal 
dos Ossos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 30/11/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

 

 

1421 - REQ 333/07 � PC 693/06 � Presente requerimento de MANUEL FERNANDES 

MOREIRA CARREIRA, com residência na Rua do Lameirão n.º 54, R/c, Camarnal, 

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

licenciamento da legalização, alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua 
Alfredo Rosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir nos termos presentes no Art.º 24º, n.º1 a) do  Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente por violar o Artigo 66º n.º 1 e n.º 5, Artigo 68º 

n.º 2 e n.º 3 e Artigo 71º n.º 1 do RGEU. 

  

Mais deliberou informar ter excedido o prazo que lhe foi concedido, ao abrigo dos Art.º 

100º e 101º, do Código de Procedimento Administrativo, para apresentação, por escrito, 

de quaisquer alegações sobre a proposta de indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1422 - REQ 3442/07 � PC 564/07 � Presente requerimento de ALBINO FRANCO, com 
residência na Rua do Baixo Alentejo n.º 19, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua Baixo Alentejo, 

Trutas, 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. 
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1423 - REQ 2786/07 � PC 470/07 � Presente requerimento de JOSÉ FILIPE SILVA 

GONÇALVES, com residência na Rua dos Francos n.º 23, Amieira, Freguesia e Concelho da 

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

muro, sito na Rua dos Francos, Amieira, 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 

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, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º, do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

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

condicionalismos: 

 

 O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

 

 A altura do muro não poderá ser superior a 1,80 m, contado 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. 

 

 

1424 - REQ 3133/07 � PC 524/07 � Presente requerimento de ILIDIO MANUEL 

GODINHO ROSA, com residência na Rua da Agroeira n.º 25, Amieira, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 
muro, sito na Rua da Agroeira, Amieira, Amieira, 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 

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, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º, do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

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

condicionalismos: 

 

 O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

 

 A altura do muro não poderá ser superior a 1,80 m, contado 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. 

 

 

1425 - REQ 2698/07 � PC 616/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO AUGUSTO LUIS, 
com residência na Rua da Fé n.º 11, Pedra de Cima, solicitando a aprovação dos projectos das 
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especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e muros, 

sita na Rua das Rosas, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/05/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED 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. 

 

 

2 - DIVERSOS 

 

 

1426 - REQ 950/07 � PC 203/02 � Presente requerimento de ANTÓNIO FRANCISCO 

JESUS, com residência na Rua dos Francos n.º 93, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande solicitando a substituição da garantia bancária apresentada por depósito de caução na 

Câmara destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, na Rua dos 

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

  

Deferir. 

  

Deliberou ainda informar que o cancelamento da garantia bancária importa no prévio 

depósito em dinheiro nos cofres da tesouraria da câmara municipal, no valor daquela, 

cujo montante corresponde a � 1.296,68 (mil duzentos e noventa e seis euros e sessenta e 

oito cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

3 - PROPOSTA APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO P.S. 





1427 -  �PROPOSTA 

 

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

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

isto sem qualquer predomínio de opções politico-partidárias. Foi assim com a Zona Industrial 
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do casal da Lebre, com a criação da Zona Desportiva, com a aquisição do Património 

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

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

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

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

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

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

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

que os terrenos do Campo da Portela são estratégicos para o desenvolvimento futuro da 

cidade, uma decisão errada ou precipitada condicionará o nosso futuro sem qualquer remédio, 

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

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

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

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

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

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

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

cidadãos nos confiaram a responsabilidade de governar o concelho.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finanças municipais.  

 

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

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

concelho.�  

 

Esta proposta foi rejeitada, com 3 votos contra, 3 votos a favor, dos seus subscritores, 

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. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa votou contra e reiterou o conteúdo da declaração de 

voto proferida na reunião do dia 20/09/2007. 

 

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

 

�Voto contra porque a proposta apresentada tem no seu conteúdo uma força política 

exagerada, e no fundo não fundamenta os valores a que a Câmara poderia eventualmente ficar 

obrigada, e por essa razão o meu voto é contra, embora concorde que a Câmara deva adquirir 

aquele espaço, mas não com esta proposta, que não está devidamente fundamentada.� 
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O Sr. Vice-Presidente votou contra e reiterou o conteúdo da declaração de voto proferida 

na reunião do dia 20/09/2007.   

 
 
4 - �LIGAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO RESERVATÓRIO APOIADO DE 

PICASSINOS� �  AJUSTE DIRECTO N.º 13/07 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
 
1428 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Impulsor � Equipamentos Electromecânicos, Lda�, com sede na Rua Padre Margalhau, 

n.º 44, Barreiros, 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 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - �LIGAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE AO RESERVATÓRIO ELEVADO DE PICASSINOS � �  

AJUSTE DIRECTO N.º 14/07 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

1429 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Impulsor � Equipamentos Electromecânicos, Lda�, com sede na Rua Padre Margalhau, 

n.º 44, Barreiros, 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 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 - �PINTURA DE PAVIMENTOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE� �  

AJUSTE DIRECTO N.º 17/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 

1430 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Tracevia, Sinalização, Segurança e Gestão de Tráfego, Lda�, com sede na Zona 

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E DO TROÇO FINAL DA 

EN 242-2� �  C. PÚBLICO N.º 02/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

1431 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Lenaprédio, Lda, com sede em Vila Saleme, Batalha. 
 

A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - �EXECUÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICO E PLUVIAL NA ESTRADA DO 

GUILHERME � ZONA INDUSTRIAL� �  C. LIMITADO N.º 11/07 � DIRM - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
1432 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �António Emílio Gomes & Filhos, Lda�, com sede na Rua da Figueira da Foz, 354, 1º,  

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 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - �REPARAÇÃO DE UM ABATIMENTO NA RUA FONTE DOS INGLESES  �  

AJUSTE DIRECTO N.º 01/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

1433 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Asibel, Construções, S.A.�, com sede em Casal do Arqueiro, Apartado 42, Batalha. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 
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referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - �REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA NOS BLOCOS L E M DA 

CMMG� �  AJUSTE DIRECTO N.º 47/01 � DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 
 
1434 - Presente Auto de Recepção Definitiva, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  
�António Cristiano do Rosário, Lda�, com sede na Rua das Indústrias, n.º 120, Caranguejeira, 

Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA MARINHA GRANDE. CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO. ABERTURA 

 

 

1435 - Presente Programa de Concurso, Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas, Caderno 

de Encargos � Cláusulas Técnicas, Programa Preliminar, do Concurso Público para Trabalhos 

de Concepção relativo ao Complexo Municipal de Piscinas da Marinha Grande.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera autorizar a realização da 

despesa, de acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, abrir concurso público internacional para trabalhos de concepção relativo ao 

�Complexo Municipal de Piscinas da Marinha Grande�, e aprovar o Programa de 

Concurso, Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas, Caderno de Encargos � Cláusulas 

Técnicas e Programa Preliminar, nos termos do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 

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

80º, n.º 1 e 164º, 165º, 168º e 191º, n.º 1, alínea b), todos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho.  

 

Mais delibera, de acordo com o artigo 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que 

o júri será constituído por cinco elementos, a designar pela Câmara Municipal. 

 

A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos 

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

 
�Abstivemo-nos porque não queremos inviabilizar a pretensão da Câmara de fazer uma 

piscina com novas valências, no entanto entendemos que é totalmente precipitado avançar 

para um projecto que custa cerca de 100 mil contos para uma obra que custará cerca de 1 

milhão de contos, sem qualquer previsão de financiamento de fundos comunitários. Neste caso, 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 04.10.2007 

Acta n.º 21 

 

 13 

não teremos nova piscina municipal nos próximos anos ou nas próximas décadas. A actual 

maioria ao abandonar o projecto de uma piscina que já tem pronto na Câmara Municipal e 

que poderia de imediato iniciar a sua construção, troca o certo pelo incerto, sendo que o 

incerto é caro e sem qualquer possibilidade de concretização nos próximos anos.� 

 

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

 

�Votei favoravelmente, face à imperiosa necessidade que existe, em dotar o concelho, 

nomeadamente a cidade da Marinha Grande, de um equipamento desta natureza, tendo em 

conta que a actual Piscina da Marinha Grande, pela sua antiguidade de construção, há muito 

que não tem capacidade de responder às necessidades dos munícipes. Estas necessidades estão 

reflectidas na crescente procura e �reclamação� à autarquia, para a construção desta infra-

estrutura, que possibilite a prática da natação a todos os escalões e estratos da sociedade 

Marinhense e à qual, nestes últimos anos, não foi dada qualquer resposta.  

Conforme tive oportunidade de expor durante a análise deste ponto, este projecto surge como 

resultado de várias diligências tomadas sobre o assunto, nomeadamente a visita a outras 

piscinas, consideradas à presente data, como os melhores exemplos nacionais, ao nível da sua 

concepção, rentabilidade e funcionalidade, para além de várias reuniões que envolveram o 

Presidente, Vereadores, Técnicos da Autarquia, Representantes do Clube Náutico da Marinha 

Grande, elementos da Federação Portuguesa de Natação e, inclusive o autor do anterior 

projecto, elaborado em 2000. Na altura, este projecto mereceu por parte do Instituto Nacional 

de Desporto (IND), diversos reparos e propostas de alteração, por entenderem estes, que 

aquele não se enquadrava dentro dos parâmetros em vigor. Embora algumas dessas 

desconformidades tivessem sido superadas posteriormente pelo autor do projecto, através da 

readaptação do mesmo, este comunicou não ter agora possibilidade de proceder à elaboração 

das especialidades necessárias à sua conclusão.  

Assim, face a este cenário e, tendo em conta que já passaram cerca de 7 anos após a 

elaboração daquele projecto o qual, naturalmente e à presente data, em muitos aspectos já se 

encontra completamente desajustado face às actuais necessidades, normas e exigências legais, 

justifica-se perfeitamente a elaboração de um novo projecto. 

Assim, para além da concepção e das valências propriamente ditas, que constam no caderno 

de encargos, as quais vão de encontros às necessidades actuais, estou convicto estarem 

reunidas condições, para que uma candidatura aos futuros apoios comunitários (QREN), seja 

deferida e possamos avançar finalmente com a construção de um novo, e há muito esperado, 

Complexo de Piscinas Municipais.� .  

 

12 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS COELHOS � MARINHA PEQUENA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 16/06-DIRM 
 
 
1436 - Presente informação n.º 87SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Construções António Leal, S.A., a solicitar a substituição das importâncias 

retidas para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1, 2 e 3 da 

obra mencionada, nas importâncias de 336,10 �, 1.375,03 � e 1.156,27 �, respectivamente, 

enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º GAR/07304139 do Banco BPI, S.A., no 

valor de 2.867,40 euros. 
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A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

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

Bancária e restituir as importâncias de 336,10 �, 1.375,03 � e 1.156,27 �, retidas através 

das guias n.º 232/1 e 436/1 de 27-06-2007 e 602/1 de 23-08-2007, respectivamente, em 

nome do adjudicatário Construções António Leal, S.A. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUVENTUDE � PICASSINOS� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 23/06-DIRM 

 
 
1437 - Presente informação n.º 88SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Construções António Leal, S.A., a solicitar a substituição das importâncias 

retidas para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1 e 2 da obra 

mencionada, nas importâncias de 1.053,20 � e 3.867,84 �, respectivamente, enviando para sua 

substituição a Garantia Bancária n.º GAR/07304127 do Banco BPI, S.A., no valor de 4.921,04 

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

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

Bancária e restituir as importâncias de 1.053,20 � e 3.867,84 �, retidas através das guias 

n.º 435/1 e 601/1 de 27-06-2007 e 23-08-2007, respectivamente, em nome do adjudicatário 

Construções António Leal, S.A. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CLUBE DE 

CAÇADORES DA MARINHA GRANDE 





1438 - Presente: 
 

 Comunicação interna n.º 49/06 (anexo 1), datada de 20/07/2006, da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento para os serviços de fiscalização, na qual se 

informa que existe um contador instalado no Clube de Caçadores, sito na Rua Joaquim 

Marques Nobre, sem que haja qualquer registo dessa situação nos nossos serviços, no 

sentido de a fiscalização averiguar e agir em conformidade; 
 
 Comunicação interna n.º 158/06 (anexo 2), dos serviços de fiscalização para o Sr. 

Presidente, na qual se informa que efectivamente existe um contador de água a 

abastecer o Clube, e de forma gratuita, situação esta, que se verifica há mais de 25 anos 

por acordo com a Câmara Municipal na altura; 
 

 Despacho do Sr. Presidente exarado na Comunicação interna n.º 158/06 no sentido de a 

Secção de Águas e Saneamento averiguar: 
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1. a existência de protocolo ou deliberação a aprovar esta situação; 
2. se existir habilitarem com cópia ou informação que o identifique; 
3. se não existir o Clube passa a ter idênticas condições de fornecimento de água 

que as demais colectividades do Concelho; 
4. exista ou não acordo, notificar o Clube para efectuarem contrato de água no 

prazo de 8 dias. 
 

 Ofício n.º 3117 (anexo 3), datado de 29 de Março de 2007, dando cumprimento ao 

despacho do Sr. Presidente, no qual se notifica o Clube de Caçadores para efectuarem 

contrato de fornecimento de água junto dos nossos serviços, uma vez que estes se 

encontram a ser fornecidos de água sem possuírem contrato e consequentemente, sem 

liquidarem qualquer tipo de pagamento pela água que consumem. Conforme o 
estipulado no actual Regulamento de Tarifas de Distribuição de Água do Concelho da 

Marinha Grande prevê na alínea c), do n.º 2, do artigo 5º, tarifas para o consumo de 

água efectuado por associações de cultura, desporto e tempos livres, humanitárias e de 
beneficência e outras pessoas colectivas sem finalidades lucrativas. 

 
 Informação n.º 26/SP (anexo 4), datada de 15 de Junho de 2007, na qual consta a 

seguinte informação: �Cumprindo o prazo da notificação, um membro do referido 

clube veio à Secção Administrativa de Águas e Saneamento no intuito de saber mais 

informações, e quais seriam os documentos necessários para efectivarem o contrato de 

fornecimento de água, e assim que tivessem todos os elementos necessários viriam fazer 

o contrato. 

Acontece que já passaram cerca de 2 meses e o Clube não nos voltou a contactar. Assim 

sendo, deixo à consideração superior a resolução deste caso, relativamente à 

manutenção do contador de água.� 
 

 Despacho do Sr. Presidente exarado na informação n.º 26/SP no sentido do processo ser 
apreciado em reunião de Câmara, com a proposta do Sr. Presidente que o Clube de 

Caçadores passe a ter as mesmas condições que as demais colectividades do Concelho. 
 

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

aqui se dão por reproduzidos delibera aprovar a manutenção do contador no local, bem 

como delibera aprovar a celebração do contrato do fornecimento de água com a tarifa 

prevista no Regulamento, sem a exigência da respectiva licença de utilização.



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - APOIO À EDIÇÃO DA COLECÇÃO �ESTREMADURA � ESPAÇOS E 

MEMÓRIAS� 

 

 
1439 - Presente carta com registo de entrada n.º 7776, de 07.09.2007, apresentada pelo Centro 

do Património da Estremadura - CEPAE, através da qual é proposta a aquisição de exemplares 

dos livros �A região de Leiria: património, identidade e história�, de Saúl António Gomes, 

e �Contos e Sabores da Alta Estremadura�, de Ana Cristina Luz, Cristina Nobre (e outros). 
Estes livros, já editados, constituem os dois primeiros volumes da colecção �Estremadura � 

Espaços e Memórias�, que se prevê que venha a ser constituída por 12 volumes, inserindo-se 
num projecto editorial da responsabilidade do CEPAE, com o objectivo de promover a 
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História, Cultura e Património de todas as regiões geograficamente abrangidas pela actividade 

desta entidade; 
 
Presente Informação Interna n.º 08/2007, de 20.09.2007, do Sector de Bibliotecas da Divisão da 

Cultura e Património Histórico, propondo a aquisição de 25 exemplares de cada um dos 
volumes já editados, com os títulos acima referidos, como forma de apoiar a iniciativa e 

incentivar a continuidade da publicação dos restantes volumes da colecção, por reconhecer 

mérito cultural à temática abordada.  
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho, adquirir 25 exemplares do 

livro �A região de Leiria: património, identidade e história�, de Saúl António Gomes, e 25 

exemplares do livro �Contos e Sabores da Alta Estremadura�, de Ana Cristina Luz, 

Cristina Nobre (e outros), ao Centro do Património da Estremadura (CEPAE), Edifício 

Mouzinho de Albuquerque, 2º - Sala 1, 2440-910 Batalha, NIF 503 874 825, ao preço 

unitário de 5,00�, num total de 250,00 � (IVA incl.), como forma de apoiar a iniciativa e 

incentivar a continuidade da publicação dos restantes volumes da colecção, reconhecendo 

mérito na temática abordada.  

 

Dos livros a adquirir, dois exemplares de cada título deverão integrar o fundo documental 

da Biblioteca Municipal e os restantes exemplares deverão dar entrada no acervo 

bibliográfico da CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2007/A/76. 

 

A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



16 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia três de Outubro de dois mil e sete, o 

qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.225.877,15 � (três 

milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e sete euros e quinze 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 
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2. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 



4. AQUISIÇÃO DE CD�S RELATIVOS À OBRA DE ADRIANO CORREIA DE 

OLIVEIRA 

 

5. APOIO À SEGUNDA EDIÇÃO DO PASSEIO DE BTT CIDADE DA MARINHA 

GRANDE - SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO 

DA ORDEM 

 

6. PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE E A EDP DISTRIBUIÇÃO � SUBESTAÇÃO AT/MT A 

INSTALAR NUMA PARCELA DO LOTE 5 DA ZIMG 

 

7. CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS � 

ADJUDICAÇÃO 

 

8. PEDIDO DE CEDÊNCIA DE SALA NO PAVILHÃO NERY CAPUCHO PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PARA INSTALAR UMA SALA DE AULA DE 

1º CICLO EM PERCURSO ALTERNATIVO PARA ALUNOS DE ETNIA 

CIGANA 

 

9. PEDIDO DE APOIO PARA A XVIII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E 

GASTRONOMIA 

 

10. APOIO AO PASSEIO DE BTT DO GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS 

 

11. APOIO AO ESTÁGIO INTERNACIONAL DE JUDO DO JUDO CLUBE DA 

MARINHA GRANDE 

 

12. APOIO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE � CAMPEONATO MUNDIAL 

DE ARTES MARCIAIS 

 

13. FONOTECA NA FREGUESIA DA MOITA � AUTORIZAÇÃO DE 

PAGAMENTO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 

 

14. APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

15. RESOLUÇÃO DO PROTOCOLO DA FONOTECA MUNICIPAL NA 

FREGUESIA DA VIEIRA 

 

16. ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO 

�LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E 

PORTO � LOTE C1 TROÇO ALENQUER (OTA) � POMBAL� � EMISSÃO DE 

PARECER 
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17. REQUERIMENTO APRESENTADO PELOS SRS. VEREADORES DO P.S. � 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO 

MERCADO MUNICIPAL 

 

18. REQUERIMENTO APRESENTADO PELOS SRS. VEREADORES DO P.S. � 

PEDIDO DE ABERTURA À POPULAÇÃO DO NOVO MERCADO 

MUNICIPAL 

 

19. �URBANISMO COMERCIAL  - 3ª FASE� - MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS 

PRAZOS CONTRATUAIS 

 







 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1440 - REQ 3254/07 � PC 607/04 � Presente requerimento de CARLOS MANUEL 

COUCEIRO NETO SOUSA,  com residência no Largo de Albuquerque n.º 17, 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 Dr. Adolfo Leitão n.º 25, 

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

  

Deferir o projecto de alterações apresentado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1441 - REQ 3244/07 e 3435/07 � PC 1008/02 � Presente requerimento de 
PIRISCACONSTROÍ-CONSTRUÇÕES, LDA.,  com sede na Rua das Portas Verdes n.º 13, 

Loja A, Cave, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações 

e projectos de especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um 

bloco habitacional, sito na Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir com os seguintes condicionalismos, 

  

Terminar a construção do colector pluvial na caixa P6, dado que esta é existente. 

  

Prestar caução no valor de 7.115,18 Euros (sete mil cento e quinze euros e dezoito 

cêntimos), correspondentes à execução do colector pluvial. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1442 - REQ 3367/07 � PC 878/04 � Presente requerimento de PEREIRA COSTA E 

GAMEIROS, LDA.,  com sede na Av. Victor Gallo n.º 83 C, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua da Lagoa, 

Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 30/11/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica 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. 

 

 

1443 - REQ 2865/07 � PC 484/07 � Presente requerimento de JOSÉ FERREIRA 

OLIVEIRA,  com residência na Rua 1º de Dezembro n.º 54, Amieirinha, Freguesia e Concelho 

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

muro, sito na Rua 1º de Dezembro n.º 54, 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 no n.º 2 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, podendo o muro ser executado nas condições impostas pela 

autorização n.º 128/2007, emitida pela CCDRC, nomeadamente: 

  

a) Será construído em pedra seca, em escada, paralelo à linha de água; 

b) Terá 50 metros de comprimento e uma altura máxima de 4 metros, ficando 

com 0,20 metros acima do nível do terreno; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1444 - REQ 1035/07 � PC 323/06 � Presente requerimento de IRMÃOS CAMINHO -

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

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, anexo e 
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muros de vedação, sita na Rua Terreiro do Penisco, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 16/11/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED 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. 

 

 

1445 - REQ 2218/07 � PC 482/06 � Presente requerimento de JOAQUIM DOMINGUES 

CRUZ,  com residência no Largo Emídio Cruz, fracção E, 1º andar, Cruzes, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades 
referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito em 

Cruzes, 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�. 
  

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. 

 

 

1446 - REQ 2683/07 � PC 879/05 � Presente requerimento de JOSÉ ALFREDO BORGES 

BRILHANTE,  com residência na Rua das Escolas Secundárias n.º 2, Bloco 7, 1º Esq., 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 04.10.2007 

Acta n.º 21 

 

 21 

Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de 

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

destaque de uma parcela de terreno, sita na Rua Fonte dos ingleses, Engenho, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 06/10/06. 
 
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 nº8 do artigo 20º do 

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

de Junho. 
  
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: �(�) não 

se vê qualquer inconveniente na sua 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. 

 

 

1447 - REQ 1462/07 � PC 265/07 � Presente requerimento de MANUEL MARQUES 

CRUZ,  com residência na Rua das Acácias n.º 29, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

Beleza/Cabeleireiro, sito na Rua Fernando Pessoa, Lote 6, n.º 146, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

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

  

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

seguintes elementos: 

  

 a) Projectos de especialidades aplicáveis previstos no nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

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

de 4 de Junho; 

  

  b) Dar cumprimento ao parecer emitido pela Autoridade de Saúde do Concelho 

da Marinha Grande, que se transcreve: 

  

- Tendo em consideração a actividade pretendida, deve ser dada especial atenção à 

ventilação/renovação do ar em todo o estabelecimento, nomeadamente em zonas 

interiores (instalação sanitária, gabinete de manicure e pedicure, zona de duche e 

arrumos), sendo que a zona de preparação de tintas merece uma vigilância 

acrescida, já que da actividade inerente são libertados produtos tóxicos que poderão 
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por em causa a saúde e segurança dos trabalhadores. Deste modo, é pertinente a 

colocação de um sistema de extracção forçada de ar neste local e a utilização 

simultânea de E.P.I., tais como, máscaras, luvas e batas; 

  

- Chama-se apenas a atenção que a instalação sanitária existente, é dos funcionários, 

podendo servir cumulativamente para os clientes; 

  

- De uma forma geral, o estabelecimento em apreço deve cumprir com todos os 

normativos e regulamentos legais em vigor, para a actividade em apreço, 

nomeadamente o DL243/86 de 20 de Agosto e a Portaria 987/93 de 06 de Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1448 - REQ 2888/07 � PC 492/07 � Presente requerimento de E2R, LDA,  com sede na Trav. 
Américo Cortez Pinto n.º 4, 1º, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do 

processo de licenciamento de alterações de um edifício para clinica, sito na Rua Infante D. 

Henrique n.º 14A, 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 

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

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

Junho ; 

  

2. Execução da totalidade dos arranjos exteriores que se vierem a verificar por 

necessários ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1449 - REQ 3704/07 � PC 172/05 � Presente requerimento de GIL E RUI - 

CONSTRUÇÕES, LDA.,  com sede em Paio de Cima, Freguesia de Martingança e Concelho 
de Alcobaça, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia, sita na Rua do Carvalho, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a componente arquitectura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1450 - REQ 1783/07 � PC 308/07 � Presente requerimento de ODETE CONCEIÇÃO 

VICENCIO RIBEIRO BARROCA,  com residência no Largo Ilídio de Carvalho n.º 12, R/c, 

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

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, anexo/garagem e muros de vedação, 

sita na Estrada do Pêro Neto, Pêro Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

04/06;  

  

b) Planta de implantação, à escala 1/200, que constate a previsão de passeio, com 

1.6 m de largura, na extensão total do prédio confinante com o arruamento 

público confinante a sul, bem como a menção da área cedida ao domínio 

público;  

  

c) Estimativa orçamental devidamente elaborada, atendendo à pretensão de 

edificação de muros de vedação.  

  

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

público a sul, cujos alinhamentos, materiais e dimensões deverão ser 

oportunamente definidos pelos serviços competentes da câmara;  

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

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

altura de 0.80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura 

máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do Art.º 3º 

do RMEU. No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, 

deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite 

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

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1451 - REQ 2892/07 � PC 570/06 � Presente requerimento de SANTA CASA DA 

MISERICORDIA DE M.GRANDE,  com sede na Rua Fonte dos Ingleses, Outeirinhos, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um Centro de Dia, Lar 

e Casa de Apoio para Mulheres, sito em Vergieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

  

Mais deliberou informar que quanto ás infra-estruturas do prolongamento dos colectores 

da rede pública de águas residuais domésticas e águas residuais pluviais, a Câmara  

defere o projecto apresentado, pelo que deverá prestar caução nos termos do artigo 54º do 

decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo decreto-lei n.º117/01, de 

04 de Junho, tendo em conta que o orçamento para o prolongamento do colector da rede 

pública para a rede de drenagem de águas residuais domésticas é de 2.699,89� (dois mil, 

seiscentos e noventa e nove euros e oitenta e nove cêntimos) e o orçamento para o 

prolongamento do colector da rede pública para a rede de drenagem de águas pluviais 

residuais é de 2.580,28� ( dois mil, quinhentos e oitenta euros e vinte e oito cêntimos). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1452 - REQ 3657/07 � PC 549/05 � Presente requerimento de IRMÃOS BATISTA, LDA.,  
com sede na Rua Casal da Pereira, Serra, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, 
solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, anexo e muros, sita na Urb. Pinhal de Leiria, Lote 24, Gaeiras, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
A câmara deliberou deferir o projecto de alterações. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

1453 - REQ 3567/07 � PC 949/03 � Presente requerimento de LISBAÇA - PROJECTOS E 

CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA,  com sede na Rua D. Nuno Alvares Pereira n.º 29, 

Pisões, Freguesia de Pataias e Concelho de Alcobaça, solicitando a aprovação do projecto de 

loteamento, em Moita, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
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Depois de analisar a pretensão a Câmara deliberou: 

  

Aprovar operação de loteamento abrangendo um prédio sito no lugar do Casal Velho, 

freguesia da Moita, concelho de Marinha Grande, compreendendo o prédio com 3.012,00 

m2, inscrito na matiz urbana sob os números 5.294 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alcobaça sob os números 239, respectivamente, nas seguintes condições: 

 

1. É autorizada a constituição de cinco lotes (01 a 05) destinados à construção de 

moradias com as características descritas no projecto. 

 

2. Integrará domínio público da câmara a área de 349 m2, sendo 277,00 m2 

destinados a passeios e a estacionamentos e 72,00 m2 destinados a espaços verdes. 

 

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.  

 

4. Nos termos do Artigo 44º N.º 4 do DL 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção 

dada pelo DL 177/2001, de 04 de Junho, como compensação pela não cedência de 

243 m
2
 de terreno para espaços verdes e utilização colectiva o proprietário deverá 

efectuar pagamento, em numerário, nos termos da Secção III do RMEU. 

  

Mais delibera informar: 

1. Deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos dos passeios e 

estacionamento e cais destinada a equipamento de limpeza pública, 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. 

 

2. Deverá considerar na solução a desenvolver na especialidade espaços verdes: 

 As zonas verdes deverão ser servidas, na sua totalidade, por sistema de rega 

automático unitário; o mesmo deverá ser provido de contador que o sirva 

em exclusivo; 

 As espécies vegetais a plantar deverão ser adequadas ao local em termos 

edafo-climáticos e apresentar boas condições fitossanitárias; 

 As árvores deverão ter, no mínimo, 2,5 a 3,0 metros de altura, ser copadas a 

partir dos 2,00 metros, apresentar fuste direito, sem feridas abertas ou mal 

cicatrizadas e PAP entre 0,06 e 0,01m. 

 Toda a área do loteamento deverá ser equipada de forma a garantir a sua 

limpeza - papeleiras - e, nas zonas de estadia, de boas condições de 

permanência; 

 A solução definida deverá ser equilibrada e ter uma leitura de global. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1454 - REQ 3473/07 � PC 343/06 � Presente requerimento de URBIFIX - SOC.INV.E 

CONST.IMOBILIÁRIAS, LDA.,  com sede na Rua Eng.º André Navarro n.º 32-loja A, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de loteamento, 

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

  

Aprovar operação de loteamento abrangendo dois prédios sito no lugar de Comeira, 

freguesia e concelho de Marinha Grande, compreendendo os prédios com 21.120 m2 e 

1.480 m2, inscritos na matiz rústica sob os números 2556 e 2364 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 8955 e 7370, 

respectivamente, nas seguintes condições: 

 

1. É autorizada a constituição de 33 lotes (1 a 33), sendo trinta lotes (1 a 30) 

destinados à construção de moradias e três lotes (31 a33) destinados à construção 

de edifícios destinados a equipamento e serviços, com as características descritas 

no projecto. 

 

2. Integrará domínio público da câmara a área de 6.214 m2, sendo 5.718 m2 

destinados a arruamentos, passeios e gares de estacionamento e 496 m2 

destinados a espaços verdes. 

 

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.  

 

4. Nos termos do Art. 44º N.º 4 DL 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção dada 

pelo DL 177/2001, de 04 de Junho, como compensação pela não cedência de 

3.999,48 m
2
 de terreno para espaços verdes e utilização colectiva o proprietário 

deverá efectuar pagamento, em numerário, nos termos da Secção III do RMEU. 

 

5. A presente deliberação tem por condicionalismo apresentar rectificação á MDJ 

relativamente à área de cedência para espaços verdes (paginas 3 e 4). 

  

Mais delibera informar: 

 

Deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos dos arruamentos, que inclui 

faixa de rodagem, passeios e estacionamento cais destinado a equipamento de limpeza 

pública, rede de abastecimento de água, rede de saneamento doméstico e pluvial, 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. 

 

Na elaboração dos projectos de infra-estruturas deve considerar: 

 

Espaços verdes �  a solução que venha a ser definida deverá ser equilibrada e adequada    

ao espaço e prever desde logo a integração da linha de água. Deverá ainda, ser previsto 

sistema de rega automatizado que sirva todas as áreas plantadas e árvores de 

alinhamento. A este sistema de rega deverá estar associado um contador, instalado em 

abrigo adequado, que o sirva em exclusivo. 

  

O material vegetal arbóreo a utilizar em obra deverá apresentar-se em boas condições 

sanitárias e vegetativas, apresentar fuste limpo e desempenado até aos dois metros de 

altura, copado, com altura total na ordem dos 3,5 metros e PAP - perímetro à altura do 

peito - entre 0,08 e 0,10 metros. 
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Toda a área do loteamento deverá ficar servida com equipamentos de limpeza pública e 

ser equipada de forma a promover a sua utilização. 

  

Vias - Deve ser considerada a requalificação do arruamento público, e respectivas infra-       

estruturas, existente a Nascente do loteamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - DIVERSOS 

 

 

1455 - REQ 2369/07 � PC 725-07 � Presente requerimento de JOAQUIM DOMINGUES 

CRUZ,  com residência no Largo Emídio Cruz, Cruzes, Fracção F, 1º andar, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação da operação de destaque, em Cruzes, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar que se encontram reunidas as 

condições para ser emitida a certidão de destaque solicitada, nos termos do n.º 6 e 7 do 

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

177/01 de 4/Jun., com a condição de o requerente inscrever no registo predial, o ónus do 

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

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

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

  

Mais deliberou informar, que sobre a parcela remanescente cuja área é de 654m2 de área, 

é permitida uma área total de construção de 523,20m2. Desta, encontram-se já 

construídos 460m2 restando por isso 63,20m2.  

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. João Paulo Pedrosa. 



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

 

�Uma vez que com a alteração do horário das reuniões que passaram da parte da tarde para a 

manhã, impossibilitando-nos por isso de analisar previamente os processos e a agenda da 

reunião, ainda assim continuam a vir em cima da hora, mesmo no exacto momento da votação, 

processos de grande complexidade, que nem sequer foram vistos pelo Vereador do respectivo 

pelouro. Neste sentido solicito que esta situação seja tida em consideração e que de futuro tal 

não se verifique.� 

 

O Sr. Vice-Presidente declarou o seguinte: 

 

�Aceito como proposta que visa tornar mais regular a apreciação dos processos de obras 

particulares, e que tem justificação acrescida no que diz respeito à presente reunião, uma vez 

que, tal como expliquei à Câmara no seu início, não me foi possível, por razões excepcionais, 

fazer a verificação devida dos processos agendados e dos que entretanto foram incluídos na 

agenda. Em reuniões anteriores só muito excepcionalmente estiveram presentes processos que 

não tenham sido verificados por mim, situações essas que na altura procurei explicar à 
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Câmara e que, penso, terão sido sempre aceites. O facto de alguns processos se revestirem de 

maior complexidade não me parece que altere a apreciação por parte dos Srs. Vereadores do 

Partido Socialista, uma vez que, como foi dito, a alteração do horário da reunião de Câmara 

para as 9,30h não lhes permitirá verificar previamente nenhum deles.�        




4 - AQUISIÇÃO DE CD�S RELATIVOS À OBRA DE ADRIANO CORREIA DE 

OLIVEIRA

 
 
1456 - Presente informação n.º 85/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 24/08/2007, dando conta que a comissão organizadora da Homenagem a 

Adriano Correia de Oliveira apresentou a esta autarquia um ofício datado de 10 de Maio de 

2007, solicitando que a autarquia adquira um conjunto de CD�s que foram produzidos para 

comemorar a obra do autor marinhense. 
 
Propõe-se assim, dada a qualidade do trabalho e o impacto do autor no panorama nacional da 
música popular portuguesa, a aquisição de CD's para oferta institucional por este Município às 

seguintes entidades: 
 

 Às cerca de 100 colectividades e grupos culturais do concelho (100 x 1) 
 Às 15 autarquias do distrito (15 x 1) 
 Ao governo civil (1 x 5)  
 À região de turismo (1 x 5) 
 Às juntas de freguesia (3 x 3) 
 À Associação de Municípios de Leiria (1 x 5) 
 Outras ofertas (60). 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que esta proposta 

surge na sequência de outras actividades já realizadas neste âmbito, nomeadamente a 

Exposição e o Concerto alusivos à vida e obra do autor e compositor que tiveram lugar de 

destaque na programação do 25 de Abril deste ano, delibera, ao abrigo da alínea b) do 

artigo 18º do Decreto Lei 197/99 de 8 de Junho, e 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, autorizar a aquisição de 200 CD�s ao fornecedor Grande Musica, Produções 

Musicais e Audiovisuais, num custo de 2.000,00 � (dois mil euros) para oferta institucional 

às entidades acima referidas. 

 

Esta despesa está prevista na classificação 020115 da acção 2007/A/64. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - APOIO À SEGUNDA EDIÇÃO DO PASSEIO DE BTT CIDADE DA MARINHA 

GRANDE - SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO DA 

ORDEM 

 
 
1457 - Presente informação n.º 92/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 12/09/2007, dando conta de uma comunicação escrita da Sociedade de 
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Beneficência e Recreio 1º de Janeiro da Ordem, entrada a 27 de Agosto de 2007, onde esta 

colectividade apresenta a segunda edição do Passeio de BTT Cidade da Marinha Grande, a 

realizar no dia 5 de Outubro de 2007. 
 
Desse projecto constam os objectivos da acção e as despesas relacionadas com a organização 

do encontro de BTT designado II Passeio BTT SBR/Cidade da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando o êxito que a 

iniciativa recebeu em 2006, com mais de 500 participantes, e tendo em conta a qualidade 

do trabalho que vem sendo desenvolvido pela colectividade na dinamização desta 

actividade desportiva, e considerando os inúmeros participantes de toda a região que a 

organização desta iniciativa vai atrair, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 

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

Janeiro, atribuir um subsídio de 750,00 � (setecentos e cinquenta euros) à Sociedade de 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro da Ordem, contribuinte n.º 501 623 051, com sede na 

Rua António Matos Bonita, Ordem, 2430 � 377 Marinha Grande, para apoiar a 

dinamização da segunda edição do Passeio BTT SBR/Cidade da Marinha Grande. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE E A EDP DISTRIBUIÇÃO � SUBESTAÇÃO AT/MT A INSTALAR NUMA 

PARCELA DO LOTE 5 DA ZIMG 

 

 

1458 - Presente ofício da EDP Distribuição, com registo de entrada n.º 7421 de 29.08.07, 

através do qual é remetido à Câmara Municipal, uma proposta de minuta de protocolo a 

celebrar entre as duas entidades, com o intuito de possibilitar a constituição de um direito de 

superfície sobre uma parcela de terreno com uma área de 6800 m2, integrante do lote 5 da Zona 

Industrial da Marinha Grande, para construção da nova subestação AT/MT. 
 
Presente informação da Chefe da DOPU na qual se propõem algumas alterações à minuta 

enviada pela EDP, e à qual se anexam igualmente as informações emitidas (via ELENIX) pelo 

GAJ � Gabinete de Apoio Jurídico, e pela DIRM � Divisão de Infraestruturas e Redes 

Municipais. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os documentos presentes, deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta de Protocolo com as alterações propostas pelos Serviços 

informando desse facto a EDP Distribuição. 
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7 - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

�REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

CASAL DE MALTA� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 
 
1459 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Reabilitação da Ribeira 

das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta�, actas e relatório da Comissão de 

Abertura do Concurso, Relatório da Comissão de análise das propostas e Relatório final, 

propondo a adjudicação à firma: �Construções Pragosa, SA�, pelo valor de 1 226 739,71 euros 
(um milhão, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e setenta e um 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 240 dias. 
 

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

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

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

à firma �Construções Pragosa, SA�, pelo valor de 1 226 739,71 euros (um milhão, 

duzentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e setenta e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 240 dias, a empreitada de 

�Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta�, bem 

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

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.   

 

 

8 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE SALA NO PAVILHÃO NERY CAPUCHO PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PARA INSTALAR UMA SALA DE AULA DE 1º 

CICLO EM PERCURSO ALTERNATIVO PARA ALUNOS DE ETNIA CIGANA 

 
 
1460 - Presente comunicação do Agrupamento de Escolas Nery Capucho, datada de 

26/09/2007, com um pedido de cedência de sala no pavilhão Nery Capucho para instalar uma 

sala de aula de 1º ciclo em percurso alternativo para alunos de etnia cigana. 
 

Presente comunicação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, datada de 27/09/07, 

onde se informa que as instalações solicitadas podem ser cedidas, já que não são utilizadas 

diariamente, pelo que a sua cedência não implicará qualquer diminuição de condições 

objectivas para o desenvolvimento da missão da DASED. Todavia, e muito embora se 

compreenda o motivo do pedido e a relevância social do assunto em estudo, alerta a DASED 

para a necessidade de serem ponderados outros assuntos relacionados com a cedência, como 

sejam o período de utilização, os horários, a limpeza, a eventual taxa de utilização, os 

funcionários, a vigilância e segurança dos alunos, o acesso a chaves, etc. 
 
Presente ainda comunicação de 27/09/07 do senhor vereador do desporto, responsável por tais 

instalações desportivas, que realça, após visita ao local com o responsável por aquelas 

instalações, o funcionário Nuno Silva, o seguinte: 
 
 - �Mesmo que não a tempo inteiro, aquele espaço é utilizado como sala de apoio à Divisão de 

Desporto, para a realização de pequenas reuniões, tratamento de assuntos diversos, arquivo 

de documentação, guarda de bens e equipamentos pertencentes à Divisão, etc; 
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 - A entrada e saída para a sala, que se situa no 1º andar, terá de feita pela mesma entrada no 

pavilhão (principal), o que permite o acesso a todo espaço (piso do pavilhão, balneários, etc.). 

Esta situação poderá criar algumas divergências ou conflitos com os alunos que ali 

diariamente têm as suas aulas de desporto; 

 

 - A varanda de protecção, do 1º andar para o rés-do-chão, devido à largura que existe entre 

as divisórias, não reúne a segurança necessária para crianças (pelo que é expressamente 

proibido o acesso de crianças àquele espaço); 

  

Implicaria ainda, alterações na forma de gestão daquele espaço, já referidas pelo Chefe de 

Divisão, as quais me parecem difíceis de implementar e, ou de controlar, tais como:  

 

 - Quem iria ficar responsável pelo espaço?  

 - Quem teria acesso às chaves?  

 - A quem caberia a vigilância e segurança das crianças, aquando da sua saída da sala?  

 - A quem caberia a limpeza do espaço e manutenção? 

 - Que espaço passariam a utilizar os funcionários da divisão de desporto, quando da sala 

necessitassem?� 

 
A Câmara apreciou o pedido do Agrupamento de Escolas Nery Capucho, bem como as 

informações prestadas pelos serviços, tendo ainda apreciado as informações do senhor 

vereador do desporto, e delibera não ceder a sala de apoio do pavilhão da Escola Nery 

Capucho para o fim pretendido pelo Agrupamento de Escolas Nery Capucho. 

  

Esta deliberação foi aprovada por maioria ,com quatro votos a favor e duas abstenções 

dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

 

9 - PEDIDO DE APOIO PARA A XVIII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E 

GASTRONOMIA 

 
 
1461 - A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 105/PG/2007 do Chefe de Divisão 

de Acção Social, Educação e Desporto, datada de 02/10/2007, sobre o pedido de apoio 

financeiro e logístico para a realização de mais uma edição da Feira Nacional de 

Artesanato e Gastronomia, apresentado pela Associação Social, Cultural e Desportiva de 

Casal Galego, e tendo em conta a qualidade deste evento e o seu impacto na dinamização 

cultural do concelho, bem como o enorme potencial turístico desta acção, que atrai 

anualmente dezenas de expositores e milhares de visitantes, delibera, ao abrigo da alínea 

b) do nº4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as 

necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, contribuinte n.º 501540563, com sede em Casal 

Galego, na Marinha Grande, um subsídio de 7.500,00 � (sete mil e quinhentos euros) para 

apoiar a realização da XVIII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E 

GASTRONOMIA. 

  

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 deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-150. 

 

 

10 - APOIO AO PASSEIO DE BTT DO GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS 

 

 

1462 - Presente informação n.º 103/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 2/10/2007, dando conta que o Grupo Desportivo Os Vidreiros apresentou a 
esta autarquia, através de uma comunicação escrita entrada a 24 de Agosto de 2007, um 

projecto de encontro de BTT realizado no dia 16 de Setembro de 2007. Desse projecto constam 
os objectivos da acção e as despesas relacionadas com a organização do encontro de BTT a 
realizar na Marinha Grande, que ascendem aos 850 �. 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando o êxito da iniciativa, 

com mais de 200 participantes, 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 300,00 � (trezentos euros) ao Grupo Desportivo Os Vidreiros, 

contribuinte n.º 500 885 044, com sede no Casal do Birne, Picassinos, 2430 Marinha 

Grande, para apoiar a dinamização do Passeio BTT realizado no passado dia 16 de 

Setembro. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - APOIO AO ESTÁGIO INTERNACIONAL DE JUDO DO JUDO CLUBE DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

1463 - Presente informação n.º 101/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 28/09/2007, dando conta que o Judo Clube da Marinha Grande tem vindo a 
desenvolver um trabalho de desenvolvimento desportivo na freguesia da Marinha Grande, 
centrado em exclusivo na modalidade de Judo, nomeadamente ao nível da formação de jovens 

atletas. 
 
Para além desta actividade regular, o Judo Clube da Marinha Grande participa regularmente em 
provas nacionais da modalidade, onde obteve nesta época que agora terminou um conjunto de 

resultados de inegável qualidade no panorama regional e nacional. 
 
A Direcção do Judo Clube da Marinha Grande apresentou a esta autarquia, através de uma 

comunicação escrita entrada a 12 de Setembro de 2007, um pedido de apoio financeiro para 
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suportar as despesas globais de organização do Estágio Internacional de Judo com o Mestre Go 

Tsunoda, que se realiza no pavilhão do Judo do Parque Municipal de Exposições entre 3 a 7 de 

Outubro, que estão estimadas em 1.500,00 � apenas com a deslocação do Mestre. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a qualidade do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização desta modalidade 

desportiva, e considerando que este estágio internacional permitirá aos atletas do Judo 

Clube o contacto com um técnico de grande capacidade e valia desportiva, retirando daí 

naturais melhorias no rendimento desportivo, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

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

11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 750,00 � (setecentos e cinquenta euros) ao Judo 

Clube da Marinha Grande, contribuinte n.º 506 889 955, com sede no pavilhão do Judo do 

Parque Municipal de Exposições, Boavista, 2430 � Marinha Grande, para apoio à 

realização do Estágio Internacional de Judo. 

 
Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - APOIO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE � CAMPEONATO MUNDIAL 

DE ARTES MARCIAIS 

 

 

1464 - Presente informação n.º 99/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 28/09/2007, dando conta que o Clube Desportivo Moitense tem vindo a 
desenvolver um trabalho de desenvolvimento desportivo na freguesia da Vieira, com 
modalidades como o futebol, a patinagem e também no Kempo, uma arte marcial, 

nomeadamente ao nível da formação de jovens atletas. 
 
Para além desta actividade regular, o Clube Desportivo Moitense participa regularmente em 

provas nacionais da modalidade, onde obteve nesta época que agora terminou um conjunto de 

resultados de inegável qualidade no panorama nacional, com inúmeros campeões nacionais nas 

várias categorias. 
 
Dados os títulos obtidos, a Federação Portuguesa de Kempo indicou estes atletas (9) para 
participarem no campeonato do mundo de artes marciais, a realizar em Itália, entre 17 e 21 de 

Outubro, pelo que o Clube Desportivo Moitense apresentou a esta autarquia um ofício datado 

de 04 de Setembro de 2007 com um pedido de apoio para minimizar os custos estimados nessa 
participação, que atingem os 7.200,00 �. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a qualidade do trabalho que vem 

sendo desenvolvido pelo Clube na dinamização desta modalidade desportiva, 

demonstrada pelos resultados a nível nacional, que levaram inclusivamente o município a 

atribuir a estes atletas o prémio de mérito desportivo na época 2006/2007, e julgando-se 
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que este contacto internacional pode permitir a melhoria dos resultados desportivos 

destes e de outros atletas; 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 um subsídio no valor de 1.800 � (mil e oitocentos euros), correspondente a 25% 

dos custos por atleta com tal deslocação (prevista em 800 � por atleta), ao Clube 

Desportivo Moitense, contribuinte n.º 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 

2445 � 580 Moita, para apoiar a participação de nove atletas no campeonato do mundo de 

artes marciais, a realizar em Itália, entre 17 e 21 de Outubro. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - FONOTECA NA FREGUESIA DA MOITA � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 

AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 

 

 

1465 - Presente informação n.º 100/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 28/09/2007, dando conta que a Câmara Municipal da Marinha Grande tem 

vindo a desenvolver, conforme previsto nos seus planos de actividades de 2005 e para 2006, em 
parceria com o Clube Desportivo Moitense, uma Fonoteca na Moita, cujo funcionamento se 
iniciou em 23 de Julho de 2005 com base num protocolo assinado na mesma data entre as 
partes, cuja minuta foi aprovada em reunião de Câmara de 14.07.2005. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que este espaço e 

conjunto de equipamentos inerentes tem funcionado como um verdadeiro centro juvenil 

naquela localidade, com recurso a equipamentos modernos e susceptíveis de motivar o 

interesse dos jovens, nomeadamente aqueles entre os 8 e os 18 anos, pela ligação às novas 

tecnologias de informação e comunicação; considerando que o projecto está a ser 

implementado conforme previsto nas instalações do Clube Desportivo Moitense, uma vez 

que a autarquia não possui instalações próprias para o efeito naquela freguesia e que o 

custo da sua construção ou aquisição seria muito dispendioso; considerando que as 

instalações em causa estão localizadas no centro da freguesia e possuem as condições 

ideais para tal projecto, sendo tais instalações bastante frequentadas pelos jovens da 

freguesia; considerando que a gestão da Fonoteca Municipal da Moita tem sido 

assegurada pelo Clube Desportivo Moitense conforme protocolado; delibera autorizar o 

pagamento de 2.580,00 � (dois mil quinhentos e oitenta euros) ao Clube Desportivo 

Moitense, contribuinte nº 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445 � 580 

Moita , para comparticipação das despesas de funcionamento no período de Agosto a 

Dezembro de 2007, verba prevista em plano de actividades na acção n.º 2006/A/113.  

 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

 

1466 - Presente informação n.º 98/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 28/09/2007, dando conta de que a Câmara Municipal da Marinha Grande 

tem vindo a apoiar de forma sistemática as actividades das diversas e inúmeras entidades do 

concelho, no sentido de apoiar a actividade do movimento associativo desportivo e assim 
melhorar a oferta de actividades disponíveis para a população. 
 
Para regulamentar a atribuição de subsídios à actividade desportiva, foram aprovados os 

Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva em deliberação de Câmara datada de 

26/09/2002, que definiu para cada uma das entidades a apoiar um conjunto de critérios 

enquadradores desses apoios. 
 
Mais informa que depois de obtidos junto de cada associação distrital de modalidade os 

elementos necessários para o cálculo dos subsídios, foi realizada a aplicação dos critérios, pelo 

que a informação anexa n.º 98 contém: a demonstração da aplicação dos critérios a cada clube, 

os clubes com Actividade Desportiva abrangida pelos critérios de financiamento e valor 

encontrado para a época desportiva 2007/2008, bem como os clubes em condições legais de 

beneficiar do subsídio à data desta informação e respectivo valor proposto do subsídio. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 2)e, considerando que as 

candidaturas foram apreciadas à luz do regulamento em vigor conforme deliberação de 

Câmara datada de 26/09/2002 e com base nas informações prestadas pelas associações 

distritais de modalidade, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

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

atribuir um subsídio no valor respectivo a cada uma das entidades constantes no mapa 

seguinte, que são aquelas que reúnem à data de hoje as condições legais para atribuição 

de apoios financeiros por parte desta Câmara Municipal, valor esse referente à totalidade 

da época desportiva 2007/2008. 

 
 

 
 

Clubes com Actividade Desportiva 

abrangida pelos critérios de 

financiamento 

NIF Valor 

total do 

apoio em 

2007/2008 

Valor a 

transferir 

em 2007 (4 

meses - 

Setembro 

a 

Dezembro

) 

Acção 

do 

PAM 

em 

2007 

Valor a 

transferir 

em 2008 (6 

meses - 

Janeiro a 

Junho) 

Atlético Clube Marinhense 501224254 26.221,00 10.488,40 107 15.732,60 

 Clube Atletismo da Marinha Grande 503912530 4.600,00 1.840,00 108 2.760,00 
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Uma vez que a época desportiva 2007/2008 se desenrola em dois anos civis, 2007 e 2008, o 

valor global dos subsídios respeitará essa distribuição, pelo que o valor a pagar no ano 

económico de 2007 diz respeito aos quatro meses de Setembro a Dezembro e o valor a 

pagar em 2008 diz respeito aos seis meses de Janeiro a Junho de 2008. 

 

Pelo exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera atribuir o valor total do 

subsídio referente à época 2007/2008, e delibera que o pagamento do valor do ano de 2007 

seja feito até ao final do mês de Novembro de 2007 e que o pagamento do valor do ano de 

2008 seja feito até ao final do mês de Março de 2008. 

 

Todos os apoios constantes no mapa anterior têm cabimento na rubrica 06/040701 das 

acções respectivamente indicadas para cada entidade. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

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

desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - RESOLUÇÃO DO PROTOCOLO DA FONOTECA MUNICIPAL NA 

FREGUESIA DA VIEIRA 

 

 

1467 - Presente informação n.º 102/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 28/09/2007, dando conta do seguinte: 
 

1. A Câmara Municipal da Marinha Grande incluiu no seu plano de actividades para 2005 

a criação e instalação de uma fonoteca na Vieira, projecto n.º 2005/I/157, que veio a ser 
inaugurado no dia 30 de Julho de 2005, através de protocolo assinado entre esta 

autarquia e a Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria. 
 

2. O projecto foi implementado nas instalações do Teatro Cine Actor Álvaro, já que as 

instalações em causa estão localizadas no centro da freguesia e possuem as condições 

ideais para tal projecto, sendo tais instalações bastante frequentadas pelos jovens da 

freguesia. 
 

3. A gestão da Fonoteca Municipal da Vieira ficou a cargo da Biblioteca de Instrução 

Popular de Vieira de Leiria, mediante protocolo cuja cópia se anexa (Anexo 3). 
 

4. Desde Outubro de 2006 que o funcionamento da Fonoteca tem vindo a sofrer alguns 
constrangimentos, nomeadamente no horário, algo inconstante, que tem vindo a 

prejudicar o seu bom uso pelos jovens da Vieira, tendo a autarquia mantido contactos 
com a Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria no sentido de serem 

ultrapassados os problemas identificados. 
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5. Ao contrário, desde Janeiro de 2007 que a Câmara Municipal percebeu o abandono das 
instalações por parte da Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria, encerrando-
se a Fonoteca Municipal sem aviso prévio. 

 
6. Conforme resulta das cópias de ofícios e mail�s enviados (em anexo- Anexo 4), a 

Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria apenas respondeu às nossas 

solicitações em duas ocasiões: 
 

 a 14 de Novembro de 2006 confirmando que a Fonoteca estava temporariamente 
encerrada; 

 e a 5 de Março de 2007, remetendo para uma nova direcção a resolução do 

problema. 
 
7. Foram remetidos dois ofícios registados com aviso de recepção, a 20 de Março e 25 de 

Julho de 2007, solicitando que a entidade se pronunciasse com a maior brevidade 
possível sobre a sua pretensão de dar ou não continuidade ao projecto, aos quais não foi 

possível obter qualquer resposta. 
 
Assim, conclui-se: 
 

a) a autarquia sempre cumpriu as suas obrigações para com a Fonoteca e para com a 

Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria; 
 

b) a autarquia sempre procurou obter da Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de 
Leiria as justificações para o não funcionamento da Fonoteca conforme previsto; 

 
c) a Fonoteca Municipal da Vieira continua encerrada ao público; 

 
d) A Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria não responde às solicitações 

escritas, percebendo-se daqui, em conjugação com o número anterior, o seu 

desinteresse pelo projecto. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 5), e considerando que não 

está a ser cumprido o principal objectivo de tal estrutura - criação de um espaço e a 

instalação de equipamentos que proporcionem a criação de oportunidades junto dos 

jovens para o contacto com as novas tecnologias de informação, de comunicação e de 

entretenimento, visando motivar a aproximação de novos públicos, nomeadamente os 

juvenis, à participação social e à cidadania, ao mesmo tempo que se potenciam 

aprendizagens e mais valias individuais capazes de melhorar a sua integração social e 

profissional; considerando que é do interesse municipal a abertura de tal espaço, 

rentabilizando o investimento ali realizado e os equipamentos adquiridos, colocando-os à 

disposição da população da Freguesia da Vieira, nomeadamente a população infanto-

juvenil; considerando que a Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria está em 

incumprimento reiterado do protocolo, pelo menos desde Janeiro de 2007, nomeadamente 

quanto às cláusulas 8ª e 10ª; e considerando que o encerramento do espaço, facto público 

e notório, é prejudicial à população da Freguesia, que se vê afastada da utilização de tais 

instalações e equipamentos; delibera, ao abrigo da cláusula 11ª do protocolo, resolver o 

contrato entre as partes, retirando a gestão do espaço à Biblioteca de Instrução Popular 

de Vieira de Leiria e assumindo a gestão directa do mesmo a partir desta data. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

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

 

�Abstivemo-nos porque entendemos que é urgente colocar em funcionamento a Fonoteca de 

Vieira de Leiria, incompreensivelmente fechada há mais de um ano, com prejuízos óbvios para 

a população juvenil da freguesia. Lamentamos que não se tivessem estabelecido e esgotado os 

canais de diálogo com a Instituição local por forma a ultrapassar as injustiças de que a 

colectividade se diz vítima por parte da Câmara. É portanto uma confrontação desnecessária 

com uma colectividade local das mais antigas e emblemáticas do concelho e era de todo 

evitável se se actuasse não na base do quero, posso e mando mas no diálogo e na concertação 

de posições.� 

 

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

 

�Votei favoravelmente porque neste caso concreto foi levado até à última a tentativa de 

contacto com esta entidade que incompreensivelmente  nem sequer se dignou a responder 

conforme exposto na informação do chefe de Divisão, atitude esta que em meu entender é 

lamentável, vinda de uma entidade pública ao serviço da população.� 

 

 

16 - ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO 

�LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO � 

LOTE C1 TROÇO ALENQUER (OTA) � POMBAL� � EMISSÃO DE PARECER 

 

 

1468 - Presente ofício da Agência Portuguesa do Ambiente com registo de entrada n.º 6919 de 

06.08.07, através do qual esta entidade remete à autarquia o Estudo de Avaliação de Impacte 

Ambiental do Projecto �Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto � Lote C1 
Troço Alenquer (Ota) � Pombal�, solicitando à Câmara a sua divulgação no período 

correspondente à Consulta Pública que decorre entre 6 de Agosto e 9 de Outubro. 
 
Presente informação da Chefe da DOPU datada de 24.09.07 na qual se faz uma abordagem 

sucinta sobre as vantagens e constrangimentos que advêm do traçado do TGV, nomeadamente 

no que se refere à proximidade do mesmo aos limites do concelho da Marinha Grande, mais 

concretamente nas zonas de Picassinos e Albergaria.  
 

A Câmara Municipal depois de analisar os documentos presentes, deliberou por 

unanimidade remeter ao Director Geral da Agência Portuguesa do Ambiente o parecer 

favorável da autarquia ao traçado do TGV, na medida em que reconhece a sua 

importância estratégica para o desenvolvimento e reforço da internacionalização da 

economia local e regional.  

 

Apesar deste parecer favorável a Câmara delibera ainda chamar a atenção da APA, para 

a necessidade de garantir no desenvolvimento deste processo as seguintes questões: 

 

1. Promover a efectiva revitalização da Linha do Oeste e a sua articulação com a 

Rede Ferroviária de Alta Velocidade, na medida em que uma e outra 

correspondem a necessidades complementares ao nível do transporte de 

mercadorias e de passageiros; 
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2. Exigir que nas diversas fases do projecto e da sua construção, sejam adoptadas 

todas as medidas e soluções técnicas que garantam total segurança e redução dos 

eventuais impactes negativos sobre o aglomerado urbano de Albergaria, e 

garantida uma efectiva participação das autarquias locais em todo o processo. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. declararam o seguinte: 

 

�Votámos favoravelmente, no entanto recomendamos à Câmara que estude a possibilidade de 

ajustar as infraestruturas viárias de ligação do concelho da Marinha grande a Leiria com a 

nova perspectiva de instalação de uma estação do TGV na Barosa�. 

 

O Sr. Vice-Presidente declarou o seguinte: 

 

�Subscrevo a declaração do Vereador Dr. João Paulo Pedrosa e complemento informando que 

o projecto apresentado prevê a ligação ao nó da A8 e à Rotunda na Estrada 242. 

Para além disso a Câmara da Marinha Grande tem mantido a reivindicação de concretização 

do projecto do IC 36 na parte que respeita ao concelho, estabelecendo uma ligação entre a 

futura circular externa à cidade e o nó da A8, sendo que em reunião de ontem da AMLEI foi 

considerada esta nossa proposta em sede do Plano Estratégico e de Acção que está a ser 

ultimado.� 

 

 

17 - REQUERIMENTO APRESENTADO PELOS SRS. VEREADORES DO P.S. � 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO 

MERCADO MUNICIPAL 

 

�Requerimento 

 

 Quanto custaram as obras de pavimentação e outras que lá se fizeram (mercado 

provisório); 

 Custo das máquinas, quais as empresas que lá estiveram com as máquinas, como 

foi feita a adjudicação, qual a cobertura legal, modelo de contratação, 

cabimentações; 

 Custos adjacentes, baixadas e instalações eléctricas, e actos de negociação com a 

EDP ou foi apenas mandar fazer e pagar depois; 

 Listagem do pessoal da Câmara e custos que lá estão a trabalhar e quais as obras 

por administração directa; 

 Custos e concurso de vigilância do espaço; 

 Custos dos sanitários e formas de manutenção; 

 Informação da DOPU detalhada sobre a existência ou não de violação do Plano 

Pormenor da Zona Desportiva uma vez que a área de construção entrou 

claramente no espaço dos equipamentos do P.P. da Zona Desportiva; 

 Processo de aluguer e aquisição de tendas e respectivos custos e modo de 

adjudicação e aluguer; 

 Quanto custaram as obras no mercado velho (que não serviram para nada já que a 

ASAE fechou o espaço) e cópia do parecer do Delegado de Saúde a dar parecer 

favorável a essas obras e também cópia do projecto sob o qual essas obras foram 

realizadas.    

 

Os Vereadores: 
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  João Paulo Pedrosa; 

 Álvaro Pereira; 

 Cidália Ferreira.� 
 

 

18 - REQUERIMENTO APRESENTADO PELOS SRS. VEREADORES DO P.S. � 

PEDIDO DE ABERTURA À POPULAÇÃO DO NOVO MERCADO MUNICIPAL 

 

 

�Requerimento 

 

Solicitamos a disponibilidade de abertura do novo mercado municipal  para a população 

da Marinha Grande conhecer, como nos têm feito chegar diversos munícipes com essa 

pretensão. 

 

Os Vereadores: 

  João Paulo Pedrosa; 

 Álvaro Pereira; 

 Cidália Ferreira.� 
 
 
19 - �URBANISMO COMERCIAL  - 3ª FASE� - MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS 

PRAZOS CONTRATUAIS 

 

 

1469 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/20/07 que se anexa (Anexo 6), propondo 
a aplicação de multa por violação dos prazos contratuais relativa à empreitada �Urbanismo 

Comercial � 3ª Fase� no valor de 75.412,92�.  
 
A Câmara depois de apreciar os documentos, delibera ao abrigo do artigo 201º do 

Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de Março, aprovar a aplicação de multa por violação do prazo 

contratual no valor de 75.412,92� (setenta e cinco mil quatrocentos e doze euros e noventa 

e dois cêntimos) referente à empreitada �Urbanismo Comercial 3ª fase� adjudicada à 

firma Asibel, SA. 

 

Mais delibera que o adjudicatário deve ser notificado desta decisão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 





A presente reunião foi interrompida pelas 13,35 horas, para almoço, sendo retomada no 

período da tarde, pelas 17,30 horas, sob a presidência do Sr. Vice-Presidente e com a presença 

dos seguintes Srs. Vereadores: 
 

 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Artur Pereira de Oliveira; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira 
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O Sr. Vereador Dr. João Paulo Féteira Pedrosa chegou pelas 18,00 horas, durante o segundo 

atendimento. 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira não esteve presente 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. Vice-Presidente e pelos Srs. 

Vereadores presentes na reunião os seguintes munícipes:  

 

 

1 - Sr. Joaquim Cardoso Ferreira, residente na Av. António Batista, n.º 18, Picassinos, 2430 
Marinha Grande, que pretende esclarecimentos sobre a compra de uma sepultura em Casal 
Galego, onde se encontram sepultadas as suas filhas.  

 
O Sr. Dr. Álvaro Pereira, Vereador do pelouro, informou o munícipe de que está previsto o 

alargamento do cemitério, não se sabendo ainda se para mais 2.000 sepulturas se para mais 

4.000.  Pensa ter uma reunião com o Sr. Vice-Presidente na próxima semana para decidir sobre 

o alargamento e quais as sepulturas que estão em condições de poderem ser vendidas, embora  
a Câmara nunca possa vender todas as sepulturas de um cemitério. 
 
Relativamente a este cemitério, um dos munícipes presentes perguntou se a Câmara tem 

conhecimento dos actos de vandalismo ali ocorridos. 
 
O Sr. Vice- Presidente respondeu que esta situação é do conhecimento da Câmara, tendo já 

sido dado conhecimento à Polícia.  
 
 
2 - Sr. José Manuel de Sousa e outros moradores na Rua dos Sobreiros, Trutas, 2430 
Marinha Grande, que pretendem falar sobre a continuação da Rua do Sobreiro às Trutas, 
alegando que esta rua tem muito movimento, especialmente desde que se verificaram as 
alterações de trânsito em Casal Galego. 
 
O Sr. Artur de Oliveira, Vereador do pelouro, informou que a continuação da rua depende 

da execução do projecto da rua chamada do �Ricardo Gallo�, que ainda não está concluído. 
 
O Sr. Vice-Presidente informou que, dado que a rua carece de uma intervenção de fundo, não 

seria razoável fazer nesta altura uma intervenção de emergência. 
 
Por alguns dos moradores naquela zona que se encontravam presentes nesta reunião 

foram colocadas as seguintes questões, e dadas as respostas que se seguem: 

 
 vala que não foi emanilhada, e para onde são despejadas algumas fossas 

quando chove, ocasionando maus cheiros, o que impossibilita que um 
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morador próximo possa abrir uma janela que tem virada para essa vala; 
 regularização do alcatrão na estrada junto ao muro de um morador, que 

foi cortado para alargamento da rua, e onde o passeio não encostou; 
 necessidade de colocação de lombas, para reduzir a velocidade junto das 

escolas. 
 
Em relação às duas primeiras questões, o Sr. Vice-Presidente disse que tanto ele como o Sr. 
Vereador Artur de Oliveira tinham tomado nota das preocupações apresentadas, tendo 

informado os munícipes de que a Câmara ia tentar articular com a Junta de Freguesia a 
resolução das situações descritas.  
Relativamente à colocação de lombas, informou que como a Câmara não dispõe de capacidade 

humana para a execução destes trabalhos irá abrir concurso para se adjudicar o serviço, assim 

haja verba disponível em orçamento para esse efeito. 
 
 
Foi ainda transmitida a informação relativa à existência, há já alguns dias, de uma fuga de água 

num cano situado junto à Colectividade das Trutas. 
 
O Sr. Vice-Presidente agradeceu a chamada de atenção, informando os presentes de que 
sempre que detectem qualquer anomalia a façam chegar à Câmara, dispondo para o efeito, e 

para maior facilidade, de uma linha verde, gratuita. 
 





APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1470 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

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

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

18,20 horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 
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