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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

três de Agosto de dois mil e sete e 

no dia vinte e quatro de Agosto de 

dois mil e sete (continuação).      

       

 

 

 

 

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

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

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

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

 
 

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

relacionada.  
 
Antes do início da reunião, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Luís Guerra 

Marques, na qualidade de responsável da Comissão de Utentes do SAP, fez o convite a todos os 

membros do executivo a estarem presentes hoje à noite, na reunião a realizar no Sport Operário 

Marinhense. 
 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira chegou à reunião, no período da tarde, pelas 14,50 

horas, durante a discussão do ponto 8 da ordem do dia, com a epígrafe �PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 78/CO/2006 � ARGUIDA: ISMAEL & RUNA, LDA.�. 

 

Ausentou-se da reunião pelas 17,45 horas do dia 23/08/2007, após a discussão e votação 

do ponto 34 da ordem do dia, com a epígrafe �RECONFIGURAÇÃO (RECONVERSÃO) 

CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE � HORÁRIO DE SAP�, não tendo 

regressado. 
 
Não esteve também presente na continuação da reunião no dia 24/08/2007. 
 

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

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
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Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 




ORDEM DO DIA 
 
 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

3. PROCESSO LOTEAMENTO 

 

4. BENEFICIAÇÕES 

 

5. DIVERSOS 

 

6. 14.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

7. PROCESSO N.º 737/06 � REQTº. N.º 4300/06 - FERDINANDO LINO BARROS - 

VISTORIA A EDIFÍCIO DE ARMAZÉM � RUA DOS OUTEIRINHOS, N.º 22 � 

MARINHA GRANDE � EMISSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

 

8. PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 78/CO/2006 � ARGUIDA: 

ISMAEL & RUNA, LDA. 

 

9. PEDIDO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO COM REF.ª AO PC N.º 884/02 � 

APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2003 E 

20 DE MARÇO DE 2003 

 

10. SUSPENSÃO DA CLÁUSULA 6ª DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA N.º 

58/95 DE 11/10/1995 � LOTE N.º 15 DA ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE 

LEIRIA � RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 14/GP/2007, DE 02/08/2007 

 

11. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE COLECTOR 

PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA/PAVIMENTAÇÃO DA 

ESTRADA DE PICASSINOS� � CONCURSO LIMITADO N.º 12/06-DIRM 

 

12. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA 
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13. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS COURTS DE TÉNIS NA ZONA 

DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE. CAUÇÃO. RESSARCIMENTO. 

DELIBERAÇÃO FINAL 

 

14. ENTREGA DE PARCELA DE TERRENO OCUPADA EM CASAL DE 

MALTA. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

15. ENTREGA DE PARCELA DE TERRENO OCUPADA EM CASAL DE 

MALTA. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

16. �CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 04/00 � DEEM  � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

PARCIAL 

 

17. �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO - EMBRA� �  C. 

LIMITADO 20/06 � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

18. �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NA RUA DA ESCOLA - COMEIRA� 

� AJUSTE DIRECTO  N.º 01/03 � DIRM -  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

19. �OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VIEIRA � 1ª FASE�� C. LIMITADO N.º 06/06 - DEEM �  RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

20. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE � 2.ª FASE. PLANO DE TRABALHOS DEFINITIVO 

 

21. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

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

 

22. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA REGINA DIONISIA ALVES RUIVO 

 

23. �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CONCURSO PÚBLICO 

N.º03/2006 � DIRM - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

24. �REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 1ª FASE RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO � � CONCURSO PÚBLICO N.º 

01/2007 (DEEM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA 

 

25. �REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO� � CONCURSO PUBLICO N.º 

01/2007 (DEEM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

26. ALUGUER DE VIATURAS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 

TURÍSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
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27. TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EMPRESA 

MUNICIPAL. EXTINÇÃO. PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

28. TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EMPRESA 

MUNICIPAL. EXTINÇÃO. PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

29. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO IPL-ESEL 

 

30. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

CARLA SOFIA PAULO DE JESUS, INQUILINA DO MUNICÍPIO, 

RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 1.º DTO -  MOITA - , 

POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

DO AGREGADO FAMILIAR 

 

31. TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NO 2.º DIREITO DO 

BLOCO M, SITO NA AVENIDA DA LIBERDADE, PARA A FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO 2.º ESQUERDO DO MESMO BLOCO, POR 

MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À 

DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

32. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DOS CUSTOS COM 

O MÉDICO 

 

33. PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 1/FO/2007 � APURAMENTO DE FACTOS 

RELACIONADOS COM DIVERGÊNCIA DE DATAS EM CARIMBOS DE 

ENTRADA DE UM DOCUMENTO 

 

34. XVII CONGRESSO DA ANMP � LINHAS GERAIS DE ACTUAÇÃO 2007/2009 

� DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

35. RECONFIGURAÇÃO (RECONVERSÃO) CENTRO DE SAÚDE DA 

MARINHA GRANDE � HORÁRIO DE SAP 

 

36. ROTARY CLUB DA MARINHA GRANDE � TRANSMISSÃO DE TAREFAS 

PARA O MANDATO 2007/2008 

 

37. INICIATIVA PARLAMENTAR APRESENTADA PELO SR. DEPUTADO 

FELICIANO BARREIRAS DUARTE NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

RELATIVA AOS PREÇOS DO GÁS NATURAL 

 

38. RESUMO DE TESOURARIA 

 





DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 23.08.2007 e no dia 24.08.2007 

(continuação) 

Acta n.º 18 

 

 6 

�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia vinte e três de Agosto, foram 

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

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

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

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

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

reunião de Câmara.�  





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 
 

1127 - REQ 1345/07 � PC 847/05 - Presente requerimento de IRMÃOS BATISTA,LDA., 
com sede na Rua Casal da Pereira n.º 27, Serra Porto D�Urso, Freguesia de Monte Real e 

Concelho de Leiria, solicitando aprovação das alteração ao projecto inicial de construção de 

uma moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 3, Lameira de Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Processo nº847/05, aprovado em reunião de câmara de 31/05/07. 
  
Presentes informações técnicas favoráveis constantes no mesmo à data dessa deliberação, 

referentes às alterações aos projectos de especialidades (requerimento 836/07) e de arquitectura 

(requerimento 1345/07), referindo-se explicitamente na última estarem os primeiros 

acompanhados da respectiva informação técnica favorável. 
  
Presente a Deliberação referente à aprovação do processo na data da reunião já mencionada. 
  
Presente igualmente informação técnica datada de 16/08/07 na qual a técnica que a subscreve 

coloca em causa quer os procedimentos, quer o valor da própria deliberação de Câmara, 
relativamente ao seu âmbito de aplicação, (se esta deliberação abarcava, como seria lógico, a 

totalidade do processo ou apenas as alterações referentes ao requerimento nº1345/07- 
arquitectura). 
  

Considerando a existência de dúvidas quanto ao contexto em que a deliberação foi 

tomada, bem como aos procedimentos que conduziram à mesma, a Câmara delibera: 

  

Ratificar a deliberação tomada em 31/05/07 esclarecendo que a mesma deve ser entendida 

como abrangente da totalidade do processo, considerando-se portanto que os projectos 

complementares foram à data aprovados em conjunto com as alterações de arquitectura. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira declarou o seguinte: 

 

�Porque me parece que estas questões serão dos serviços, e que deveriam ser devidamente 

aferidas com os técnicos, não me parece pela discussão aqui havida com as informações 

prestadas pela técnica que assim tenha acontecido, não considero que este assunto deveria ser 

tratado em reunião de câmara�. 
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O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Eu votei favoravelmente embora considere que se tivesse havido profissionalismo por parte 

de alguns técnicos envolvidos neste processo e na respectiva vistoria esta situação tinha sido a 

devido tempo esclarecida e ultrapassada e não se tinha sujeitado a empresa titular dos 

processos em incómodos e prejuízos por largo tempo obrigando-a a andar aqui várias 

semanas a ajoelharem-se aos pés dos técnicos para obterem a licença de utilização de que 

precisavam para efectuarem as vendas que já tinham feito há largo tempo. Tanto mais grave 

quanto os referidos técnicos já haviam concluído de que a empresa já tinha entregue toda a 

documentação necessária para obtenção da licença de utilização que requereram, há meses. 

Esta situação merece do meu ponto de vista ser conhecida, gerida e comparticipada por todos 

os membros do executivo porque é uma situação grave que afecta os interesses e direitos dos 

cidadãos cuja  defesa nos está incumbida a todos pelos eleitores. 

Por outro lado é um modo de chamar a atenção dos responsáveis por estas situações de que 

pelo menos os seus actos merecem censura como esta na área profissional e ficam registados 

em documentos oficiais, o que do meu ponto de vista exercerá funções pedagógicas�. 

 

 

1128 - REQ. 1344/07 � PC: 848/05 - Presente requerimento de IRMÃOS BATISTA,LDA. 
com sede na Rua Casal da Pereira n.º 27, Serra Porto D�Urso, Freguesia de Monte Real e 

Concelho de Leiria, solicitando aprovação das alteração ao projecto inicial de construção de 

uma moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 2, Lameira de Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Processo n.º 848/05, aprovado em reunião de câmara de 31/05/07. 
  
Presentes informações técnicas favoráveis constantes no mesmo à data dessa deliberação, 

referentes às alterações aos projectos de especialidades (requerimento 835/07) e de arquitectura 

(requerimento 1344/07), referindo-se explicitamente na última estarem os primeiros 

acompanhados da respectiva informação técnica favorável. 
  
Presente a Deliberação referente à aprovação do processo na data da reunião já mencionada. 
  
Presente igualmente informação técnica datada de 17/08/07 na qual a técnica que a subscreve 

coloca em causa quer os procedimentos, quer o valor da própria deliberação de Câmara, 

relativamente ao seu âmbito de aplicação, (se esta deliberação abarcava, como seria lógico, a 

totalidade do processo ou apenas as alterações referentes ao requerimento nº1344/07- 
arquitectura). 
  
Considerando a existência de dúvidas quanto ao contexto em que a deliberação foi tomada, 

bem como aos procedimentos que conduziram à mesma, a Câmara delibera: 

  
Ratificar a deliberação tomada em 31/05/07 esclarecendo que a mesma deve ser entendida 

como abrangente da totalidade do processo, considerando-se portanto que os projectos 

complementares foram à data aprovados em conjunto com as alterações de arquitectura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira e o Sr. Presidente reiteraram as declarações de 

voto proferidas na anterior deliberação. 
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1129 - REQ 2994/07 � PC 804/05 � Presente requerimento de HELENA SILVA FERREIRA 

PICKHAROT, com residência na Rua das Fontainhas, n.º 21, Comeira, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de um edifício 

habitacional, sito na Rua das Fontainhas, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a pretensão com os seguintes 

condicionalismos: 

  

- Apresentação das especialidades aplicáveis, nos termos do nº4 do artº20º do Dec. Lei 

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

de Junho ; 

  

- Apresentar licença de utilização do Domínio Público Hídrico relativamente à 

utilização da vala existente a nascente do prédio. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1130 - REQ 2585/07 � PC 567/06 � Presente requerimento de CLEMENTES - 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede na Rua dos Sapateiros, n.º1 Amor, 

Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, solicitando aprovação do projecto de construção de 

uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação, sita na Rua da Agroeira, Amieira, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua da Agroeira, 

cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

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

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

e b), do n.º 4, da alínea x), do Art.º 3º, do RMEU; 
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1.5 No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se a 

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1131 - REQ. 2492/07 � PC 434/07  - Presente requerimento de DINA MARIA RUIVO 

FORTUNATO, com residência na Rua dos serviços Sociais � bloco D 4, 2º frente, Marinha 

Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de 

licenciamento de um instituto de beleza, sito na Rua das Rosas, R/c, Marinha Grande, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

1.  Apresentar 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; 

  

2.  Mais deliberou informar que a Autoridade de Saúde do Concelho da Marinha Grande 

emitiu o seguinte parecer condicionado:  

  

�- 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; 

  

- Todos os compartimentos devem ser dotados de iluminação e ventilação directa para 

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

ventilação deve ter contínua renovação de ar e deve ser adequada à dimensão e 

funções das respectivas instalações; 

  

- Devem existir armários regulamentares na proporção de 1 por cada trabalhador; 

  

- Os produtos e utensílios de limpeza devem encontrar-se armazenados em local ou 

armário passível de fechar à chave e devidamente identificado.�  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1132 - REQ. 3697/06 � PC  656/06 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

CONST.IMOBILIÁRIAS,LDA., com sede na Rua Eng.º André Navarro n.º 32, Loja A, 

Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do 
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projecto de construção de um edifício habitacional e muros de vedação, sito no Lote 29, 

Comeira, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, 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; 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

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

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

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

de Setembro; 

  

2.2 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. 

  

2.3 Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1133 - REQ. 699/07 � PC 132/07- Presente requerimento de URBIFIX - SOC. INV. E 

CONST. IMOBILIÁRIAS, LDA., com sede na Rua Eng.º André Navarro n.º 32, Loja A, 

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

projecto de construção de um edifício habitacional, sito no Lote 7, Comeira, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, 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; 

b) Elementos gráficos e escritos que demonstrem o cumprimento do D.L.163/06 de 

08/08. 
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2. Mais deliberou informar: 

  

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

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

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

de Setembro; 

  

2.2 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. 

  

2.3 Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1134 - REQ. 2450/05 � PC 497/05 � Presente requerimento de CARMEN DOLORES 

SILVA DOMINGUES PINA, com residência na estrada de Leiria, Embra, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, Solicitando a aprovação do projecto de construção de um bloco 

habitacional, sito na Rua do Fagundo, Albergaria, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Junho, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente os artigos 

73º do RGEU, ser uma sobrecarga incomportável para as infra-estruturas existentes no 

local e a obra ser susceptível de manifestamente afectar a estética da povoação e a sua 

adequada inserção no ambiente urbano.  

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do CPA, sem que a requerente tenha apresentado alegações capazes de 

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1135 - REQ. 2777/07 � PC 116/06 -  Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

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

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

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

 

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

1,60m de passeio, ao longo da totalidade do prédio abrangendo as duas parcelas a 

construir, devendo assegurar que as áreas de circulação privada confinantes com o 

passeio sejam consideradas como de usos comum do edifício, devidamente 

identificadas ao nível da diferenciação de materiais e revestimento.   

  

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

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

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

pintados. 

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

Deliberou igualmente informar que: 

  

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

de propriedade horizontal.  

  

1.7 Poderá ser emitida a certidão de destaque, nos termos do n.º 6 e 7 do art.º 6.º do Dec.-

Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Dec.-Lei 177/01 de 4/Jun., 

com a condição de o requerente inscrever no registo predial, o ónus do não 

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

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

por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 
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Mais deliberou informar que a  proposta de edificação constitui uma operação geradora 

de um impacto semelhante a um loteamento, nos termos da alínea d) do  Art.º53º do 

R.M.E.U., por a construção apresentar uma profundidade, medida a partir da sua 

fachada fronteira ao espaço público confinante, superior a 30m.  

Pelo exposto, considera-se vinculativa a respectiva taxa, designadamente: 

  

a) Taxa de compensação ao município, face à não cedência de espaço verde, nos 

termos da Secção III do R.M.E.U.. 

  

Taxa de compensação =0.8xCxK, sendo; 

  

             C=438.90�/m2, segundo a Portaria nº430/2006 de 03 de Maio 

                         K=0,035 

logo,  

  

                         0,8xCxK=0,8x438,90� x0,035= 12.2892 �/m2 

  

*  As áreas correspondentes a espaços verdes de utilização colectiva são de 

28m2/120m2 perfazendo um total de 130,2m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       12.2892 �/m2 x130,20m2 =1600,05�. 

  

*  As áreas correspondentes a equipamento de utilização colectiva são de 

35m2/120m2 perfazendo um total de 162,75m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       12.2892 �/m2 x162,75m2 =2000,067�. 

  

  

O valor pecuniário a pagar à Ex. ma Câmara corresponde a 3600,12�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1136 - REQ 663/07 - PC 126/07 � Presente requerimento de DAVID MATIAS SIMOES, 
com residência na Urbanização dos Pimenteiros, n.º 45 lote 6 � 1º Drtº, Leiria, Freguesia e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do projecto de construção de uma moradia 

unifamiliar, sita na Rua dos Agriões, Pilado, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

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

  

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

seguintes elementos:  
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a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

  

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

cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro;  

   

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1137 - REQ 383/07 - PC 475/00 � Presente requerimento de MARIA ALTINA PEREIRA 

MENDES, com residência na Rua 35, n.º 27 r/c, Casal Galego, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de licenciamento do estabelecimento de 
restauração e bebidas, sito na Rua 32, n.º20, Casal Galego, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande.  
 

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

  

a)  Apresentar os projectos de especialidades aplicáveis  nos termos do nº4 do artigo 20º 

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

177/01 de 4 de Junho; 

  

b) Indicar o nome e a capacidade máxima do estabelecimento; 

  

Mais deliberou informar que ao parecer da Autoridade de Saúde é favorável, 

condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos que se transcrevem:  

  

- � A zona de confecção e preparação de refeições deve ser designada de cozinha e não 

de copa, como é atribuído, pois o seu uso tem significado diferente, de acordo com os 

pontos 1 e 2 do art.º 12.º do D.R. n.º 4/99 de 1 de Abril; 

  

- Acrescentamos ainda que a cozinha deve ser dotada de lava-mãos de comando 

manual, equipada com sabonete líquido e toalhetes de papel.�  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1138 - EQ 208/07 - PC 30/07 � Presente requerimento de ROGÉRIO RAMOS ALMEIDA, 
com residência na Rua António Lopes de Almeida n.º 11, Marinha Grande, Freguesia e 
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Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de alteração de uso de 

estabelecimento comercial � salão de cabeleireiro e instituto de beleza, sito na Rua Marquês de 

Pombal, Lote 3, n.º 72 Fracção E, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir com os seguintes 

condicionalismos: 

  

Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, 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 resposta às questões levantadas pelo Centro de Saúde  que se transcrevem: 

  

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

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

interiores (instalação sanitária, zona de lavagem/secagem e cave), sendo que a zona 

de preparação de tintas merece uma vigilância acrescida, já que da actividade 

inerente são libertados produtos tóxicos que poderão por em causa a saúde e 

segurança dos trabalhadores e utentes. Deste modo, é pertinente a colocação de um 

sistema de e4xtracção forçada do ar neste local e a utilização simultânea de 

equipamento de protecção individual (R.P.I.), tais como, máscara, luvas e bata. 

  

      -  Dotar de armários individuais para funcionários; 

  

      - 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 legais em vigor, para a actividade em apreço, nomeadamente o 

D.L.243/86 de 20 de Agosto e a Portaria 987/93 de 06/Outubro� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1139 - REQ 514/07 - PC 99/07- Presente requerimento de PÊRO ALIMENTAR, LDA, com 
sede na Rua 9 de Abril, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando 
a aprovação do projecto de alteração ao estabelecimento de comércio a retalho peixaria, sita na 
Rua António Matos Bonita, Lote 3 r/c fracção F, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de 

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

  

 Apresentação no prazo máximo de seis meses a contar da data da presente 

notificação, dos projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº1 do artigo 

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

Lei 177/01 de 4 de Junho.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1140 - REQ 2106/07 - PC 217/07 � Presente requerimento de JOÃO CÂNDIDO PALMA 

PARREIRA, com residência na Rua Adolfo Leitão n.º 31, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de alteração e licenciamento 
de estabelecimento comercial restauração e bebidas, sito na Rua Adolfo Leitão n.º 31, S. Pedro 

de Moel, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

 Apresentação no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos: 

  

a)  Projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

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

de  Junho ; 

  

b) Elementos gráficos e escritos que demonstrem a adequação do estabelecimento ao 

previsto no Dec.Lei 163/06 de 08/08. 

  

  

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

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

14-11, relativamente aos níveis sonoros decorrentes da sua laboração, ficando, ao abrigo  

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

condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos termos do n.º 

11 do mesmo artigo. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1141 - REQ 2438/05 - PC 491/05 � Presente requerimento de SOCIGASP - SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na rua da Base Aérea, n.º 3477, Serra 

Porto D�Urso, Freguesia de Monte Real e concelho de Leiria, solicitando a aprovação do 

projecto de construção de uma moradia, anexo e muro, sita na Estrada de Amor n.º 1185, 

Amieira, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no Art.º 

31º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 

04/06, por violar o alvará de loteamento n.º 02/81, concedido a Carlos Francisco Franco e 

Outros.  

  

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

100º e 101º, do C.P.A., sem que o requerente tenha sanado as questões que constituíram 

proposta de indeferimento, contida no ofício n.º 763, de 04/05/2007.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1142 - REQ 1457/05 - PC 295/05 � Presente requerimento de ARMANDO FERREIRA 

FILIPE, com residência na Rua de Moçambique, n.º 19, Ordem, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, Solicitando a aprovação do projecto de licenciamento de um estabelecimento 
de manutenção de veículos automóveis, sito na Rua do Tojal, Lote 2, Camarnal, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

   

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

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o alvará de loteamento 

nº11/85.  

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do CPA, sem que a requerente tenha apresentado alegações capazes de 

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1143 - REQ 1089/07 - PC 523/06 � Presente requerimento de HELDER ANTÓNIO 

MORGADO VERÍSSIMO, com residência na Rua do Repouso, Bairro da Tojeira, Freguesia 

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

construção de um muro, sito na Rua do Repouso, Casal Galego, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande. 
 
Presente o parecer técnico datado de 30/07/07 que recaiu sobre o requerimento supra 

identificado. 

 

Presente também deliberação de câmara de 19/04/07que indeferiu o requerimento nº2843 

de 11 de Agosto de 2006, relativo à construção de um muro de vedação. 

  

A Câmara analisou o processo e considerando que: 

  

 o requerente se comprometeu por escrito a proceder à demolição do muro sem 

exigir qualquer indemnização ao município, quando for necessário proceder à 

execução do traçado da variante; 

 existem outros processos de licenciamento idênticos e deferidos sob análogo 

compromisso dos requerentes; 

  

Delibera ao abrigo do disposto nos artigos 138º, 140.º nº2 alínea a), 142.º n.º1, 143.º e 145.º 

n.º3 alínea a), todos do Código de Procedimento Administrativo, revogar a deliberação 

tomada no passado dia 19 de Abril de 2007, por ter sido tomada com total 

desconsideração da declaração de compromisso apresentada pelo requerente, relativa a 

este mesmo processo de licenciamento e com efeitos retroactivos àquela data. 

  

Mais delibera deferir o presente pedido de construção do muro de vedação, condicionado 

ao registo na Conservatória do registo Predial, do ónus  assumido pelo requerente, de não 

exigir ao município qualquer indemnização quando, por força da execução do traçado da 
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variante nascente da Marinha Grande, se vier a mostrar necessária a demolição total ou 

parcial do muro em causa.   

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1144 - REQ. 2811/07- PC 383/05 � Presente requerimento de JÚLIO MIGUEL PIRES 

BARIDÓ, com residência na Rua Cravos de Abril n.º1, Casal Galego, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de licenciamento de alteração ao uso de 

estabelecimento especializado de comércio a retalho de produtos alimentares, sito na  Rua 

Cravos de Abril n.º1, Casal Galego, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

 

a) Projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº4 do artigo 20º do 

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

Lei 177/01 de 4 de Junho ; 

 

 Mais deliberou informar que o funcionamento do estabelecimento deverá cumprir 

o disposto nos artigos 3.º e 8.º do Dec.-Lei 292/2000, de 14-11, relativamente aos 

níveis sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao abrigo do n.º 10 do 

art. 5.º do DL 292/2000, de 14-11, a emissão do alvará de licença de utilização fica 

condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos termos 

do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1145 - REQ 778/07 - PC 616/05 � Presente requerimento de JORGE MANUEL 

DOMINGUES FRAGOSO BRIGIDO, com residência na Rua Outeiros da Passagem n.º 14, 

Lugar de Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho de Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do projecto de alterações de moradia unifamiliar e muros, sita na Rua da Vieira, n.º7, 

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

  

Deferir, condicionado a apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da 

notificação, os seguintes elementos: 

  

a) Peças gráficas com o beirado cotado  à extrema; 

 

b) Dar cumprimento ao ponto 3 do artigo 69º do RGEU relativamente à largura 

mínima livre entre as bancadas existentes na cozinha; 

 

c) Corrigir a peça gráfica 06.a por se apresentar graficamente incompleta 

omitindo construções a demolir; 
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d) Peças gráficas que legalizem as restantes construções existentes no prédio; 

 

e) Apresentar as necessárias alterações aos projectos de especialidades 

anteriormente aprovados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1146 - REQ. 1979/07 - PC 182/05 � Presente requerimento de  MATINETO - MATERIAIS 

E CONSTRUÇÃO,LDA, com sede na Rua da Mata, n.º 71, Igreja Velha, Freguesia de 

Colmeias e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de 
construção de um edifício habitacional, sito na Rua Fontenay�Sous-Bois, Lote 33, Vergieiras, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de 

estabilidade, água e esgotos, face as alterações introduzidas em período de 

execução da obra, nos termos do disposto no 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) Peça gráfica rectificativa (desenho de situação final n.º 3) que vise anular o uso 

ambivalente (cozinha e sala) da fracção T1, localizada no piso térreo, e 

subsequente alteração da sua tipologia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Eu votei favoravelmente porque se trata apenas de alterações que mereceram o parecer 

favorável dos técnicos.� 

 

 

1147 - REQ. 3100/07 - PC 01/06 � Presente requerimento de  LIDL & CIA, com sede na Rua 
Pé de Mouro n.º 18, Sintra, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura e aos projectos 

das especialidades referentes ao processo de licenciamento da alteração de loja de produtos 

alimentares e de consumo, sita na Rua da Industria, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento aprovado em reunião de Câmara de 12/07/2007. 
  
Presente projecto de alterações à arquitectura do edifício e respectiva informação técnica 

favorável. 
  
Presente alteração aos projectos de águas residuais e pluviais devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 
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do art.º20.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 e respectiva informação técnica favorável. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de alterações apresentado, devendo a 

licença de utilização considerar a verificação, no âmbito da competente vistoria, da 

correcta execução da totalidade dos arranjos exteriores tidos como necessários ao bom 

acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1148 - REQ. 2702/07 - PC 02/07 -  Presente requerimento de JORGE CARQUEIJEIRO 

JORGE, com residência na Rua Quinta Areia n.º 54, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho de Marinha Grande, solicitando aprovação do projecto de licenciamento de 

construção de um telheiro, sito na Rua do Pinhal, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho de Marinha Grande. 
 
Presente o parecer técnico datado de 19/07/07 que recaiu sob o requerimento supra 

identificado, através do qual o requerente apresentou alteração à implantação da construção do 

telheiro. 
  
Presente também deliberação datada de 28/06/07, que indeferiu o pedido do requerente, sem 

que tenha sido precedida de audiência prévia do requerente nos termos do previsto nos artigos 

100º e 101º do CPA, facto que inquina o acto do vício de invalidade na forma de anulabilidade 

nos termos do artigo 135º conjugado com o 100º, ambos do C.P.A.. 

  

A Câmara apreciou e delibera, ao abrigo do previsto nos artigos 135.º, 136.º nº1, 141.º n.º 

1, 142.º nº1, 143.º e 145.º n.º 3 alínea a), todos do Código do Procedimento Administrativo, 

revogar a deliberação tomada no passado dia 28 de Junho, relativa a este mesmo processo 

de licenciamento, com efeitos retroactivos àquela data. 

  

Mais delibera deferir o pedido do requerente nos termos agora reformulados e com o 

fundamento constante do referido parecer técnico.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1149 - REQ 3105/07 - PC 291/06 � Presente requerimento de HENRIQUE JOSÉ REMIGIO 

GUERRA, com residência na Rua das Sorraipas n.º27 R/C, Amieirinha, Freguesia e Concelho 
de Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento do projecto de 

construção de um telheiro, sito na Rua das Sorraipas, Marinha Grande, Freguesia e Concelho 

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

  

Revogar o condicionalismo expresso na sua deliberação de 3/05/07, informando o 

requerente quanto à aceitação dos documentos entregues podendo, assim, executar a obra 

pretendida, considerando que a mesma se enquadra no n.º1 do art.º 6º do decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei 177/2001 de 4 de Junho. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor, 1 voto contra do Sr. 

Vereador Dr. João Paulo Pedrosa e duas abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Álvaro 

Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

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

voto: 

 

�Votei contra porque da leitura rápida que fiz do processo me parece não ser possível a 

operação urbanística aqui pretendida sem o título da respectiva Conservatória atestando  a 

junção de logradouro, se for caso disso, ou operação de loteamento se em resultado do 

destaque efectuado no prédio urbano não estiver ainda pendente o ónus de não fraccionamento 

de 10 anos.� 

 

 

1150 - REQ 3020/07 - PC 739/06 � Presente requerimento de PEREIRA E PECEGO - 

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA, com sede  na Rua dos Poços, n.º 19, Coucinheira, 

Freguesia de amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do projecto de construção de 
uma moradia, sita na Rua da Padaria Velha , Pilado, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

  

b) Declaração emitida pela respectiva Associação em que o técnico se encontra 

inscrito.  

  

1.2 Execuções do passeio, na extensão total do prédio confinante com arruamento 

público, cujo alinhamento, dimensões e materiais a aplicar no mesmo, deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

   

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

   

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1151 - REQ 989/0 - PC 183/07 � Presente requerimento de PEDRO MANUEL ROSÁRIO 

JOAQUIM, com residência na Rua do Fagundo, albergaria, Freguesia e Concelho de Marinha 

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

legalização de uma habitação, sita na Rua do Fagundo, albergaria, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/05/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade,  redes prediais de águas, esgotos 

domésticos, ITED, acústico e gás devidamente instruídos com declarações de responsabilidade 

dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
  
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. 
 

 

1152 - REQ 3807/06 - PC 681/06 � Presente requerimento de IMOBILIÁRIA 

MEMORIENSE, LDA, com sede na Av.ª Duque D�Ávila, edifício Milénio, n.º 45 2º, Lisboa, 

Freguesia de Arroios e Concelho de Lisboa, solicitando a aprovação do projecto de construção 

de edifício destinado a armazém, sito na Rua das Acácias, Comeira, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo das alíneas a) e b) do nº2 e n.º 5 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 

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

obra susceptível de afectar negativamente a paisagem e constituir uma sobrecarga 

incomportável para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes.  

  

Deliberou igualmente informar que uma proposta deste género terá que ser antecedida de 

projecto de loteamento. 

  

Por ultimo, deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do CPA, sem que a requerente tenha apresentado alegações capazes de 

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1153 - REQ 2283/07 - PC 400/07 � Presente requerimento de MARIA JOÃO SANTOS 

ALMEIDA, com residência no Bico da Garcia n.º113 Lote 5, Marinha Grande, Freguesia e 
Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de licenciamento de um 

estabelecimento de prestação de serviços � cabeleireiro, sito na Rua Ponto da Boavista R/c 
Fracção A, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 23.08.2007 e no dia 24.08.2007 

(continuação) 

Acta n.º 18 

 

 23 

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

  

1. Apresentar, 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) Apresentar elementos gráficos e escritos que provem a adequação da proposta 

ao Dec.Lei 163/07 de 08 de Agosto.  

  

2.   Mais deliberou informar a Autoridade de Saúde do Concelho da Marinha Grande 

emitiu parecer Favorável Condicionado que se transcreve: 

  

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

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

interiores (instalação sanitária, zona de lavagem/secagem e cave), sendo que a zona 

de preparação de tintas merece uma vigilância acrescida, já que da actividade 

inerente são libertados produtos tóxicos que poderão por em causa a saúde e 

segurança dos trabalhadores e utentes. Deste modo, é pertinente a colocação de um 

sistema de extracção forçada do ar neste local e a utilização simultânea de uso de 

equipamento de protecção individual (E.P.I.), tais como, máscara, luvas e bata, por 

parte do trabalhador. 

  

  -  As portas das instalações sanitárias deverão estar munidas de molas de retorno de 

modo a manterem-se permanentemente fechadas; 

  

      - Em jeito de conclusão, deverão ser respeitados todos os normativos legais em vigor, 

nomeadamente o decreto-lei nº243/86 de 20 de Agosto e a Portaria 987/93 de 

06/Outubro� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1154 - REQ 746/07 - PC 281/06 � Presente requerimento de VITOR FAUSTINO E HUGO, 

LDA, com sede no Largo Ilidio de Carvalho, n.º 26, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidade referentes ao 

licenciamento de um estabelecimento de prestação de serviços � lavandaria, sita na Rua Manuel 
Dinis Parreira, n.º8 r/c Esqº, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho de 
Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 07/09/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos ao isolamento acústico e gás, devidamente 

instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos 
previstos no n.º 8 do art.º20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presente informação do chefe de divisão da DLOP, informando que se mantém o 

condicionalismo exposto na alínea b) da deliberação de Câmara de 7/09/06, quanto à 
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necessidade de apresentação de autorização dos condóminos para efectivar o correcto 

licenciamento do processo. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir os projectos complementares apresentados, 

concedendo um prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 

informação para apresentação dos elementos solicitados na alínea b) da deliberação de 

Câmara datada de 07/09/2006, constantes no ofício n.º 1754 de 25/09/2006 e reafirmadas 

no ofício n.º 209 de 07/02/2007. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1155 - REQ 2576/07 - PC 437/07 � Presente requerimento de MARIA MANUELA 

AZEVEDO BARROSO, com residência na Rua 23 de Outubro, n.º 25, Moita Freguesia da 
Moita e Concelho de Marinha Grande, solicitando vistoria para reclamação ao senhorio, sito na 

Rua Diogo Stephens n.ºs 20; 22; 24 e 26, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande. 
 
Após análise da solicitação a Câmara deliberou: 

  

Determinar a realização da vistoria conforme artigos 89º e 90º 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. 

  

Para o efeito nomeia os técnicos: 

  

a) Engenheiro Jorge Junqueira 

 

b) Arquitecto Rui Figueiredo 

 

c) Sr. Ribeiro, fiscal 

 

d) suplente - Arquitecta Margarida Abraúl 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
1156 - REQ 565/07 - PC 106/07 - Presente requerimento de JOÃO CARVALHO FRIAS, 
com residência na Rua Jacinto Fazendeiro n.º 13, Pilado, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do projecto de alteração ao estabelecimento de bebidas, sito na 

Rua das Rosas, n.º 14, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

a)  Projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº1 do artigo 20º do Dec. Lei 

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

de Junho; 

b)   Elementos gráficos e escritos que permitam verificar do cumprimento do 

DL163/06 de 08de Agosto. 
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2. Mais deliberou dar conhecimento do parecer Favorável Condicionado emitido pela 

Autoridade de Saúde do Concelho da Marinha Grande que se transcreve: 

  

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

nomeadamente, o Decreto Regulamentar nº38/97 de 25/09, alterado pelo 

Decreto Regulamentar nº4/99 de 1/04, Portaria nº987/93 de 06/10, 

Regulamento CE nº852/04 de 29/04 e demais legislação em vigor. 

 

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

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

iluminação artificial. A ventilação deve ter contínua renovação de ar e deve 

ser adequada à dimensão e funções das respectivas instalações. 

 

3. Deve existir uma zona de arrumos para armazenar vasilhame (cheio vazio); 

 

4. Deve ser previsto um armário devidamente identificado e passível de fechar 

à chave, para colocação de materiais e utensílios de limpeza / desinfecção. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1157 - REQ 2738/07 - PC 669/06 � Presente requerimento de C.PEDROSO 

UNIPESSOAL,LDA, com sede na Rua da Embra, n.º115, Marinha Grande, Freguesia e 
Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de 

alteração/remodelação de creche e jardim de infância, centro de explicações e centro de 

actividades de tempos livres, sita na Rua Eng.º Arala Pinto, Casal do Malta, Freguesia e 
Concelho de Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 

  

Presente projecto de alterações à arquitectura do conjunto edificado e respectiva 

informação técnica favorável. 

  

Presente alteração ao projecto de águas residuais e pluviais devidamente instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no 

n.º 8 do art.º20.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 e respectiva informação técnica favorável. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de alterações apresentado. 

 
Presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1158 - REQ 2499/07 � PC 795-07 -  Presente requerimento de MINISTÉRIO DA 

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

Coimbra, Concelho de Coimbra, solicitando pedido de autorização de localização de um 

estabelecimento industrial do tipo �3� em nome de Talamolde Fab. Rep. E Manutenção Moldes 

Vidro e Plástico, L.da, a localizar em Cova da Raposa, Pero Neto, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Aprovar a localização do estabelecimento industrial do TIPO 3, a localizar na Cova da 

Raposa � Pêro Neto, Freguesia e Concelho  da Marinha Grande, em nome de 

TALAMOLDE- FAB., REP. E MANUTENÇÂO MOLDES DE VIDRO E PLÁSTICO, 

LDA. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

 

1159 - REQ 1670/07� PC 30/07 � Presente requerimento de ALBANO LOPES DUARTE, 
com residência na Av.ª Vítor Gallo, n.º 100, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de construção de uma 

moradia unifamiliar, sita em Carregueiras, Garcia, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar ser inviável, porque num eventual pedido de licenciamento, nos termos agora 

propostos, a mesma não reuniria condições de aprovação e seria passível de 

indeferimento, fundamentado no n.º 4, do Art.º 24º, 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, face às seguintes 

desconformidades: 

  

a) Por a obra ser susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a 

sua adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, 

designadamente por fomentar um segundo alinhamento de construção.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1160 - REQ 1301/07� PC 239/07 � Presente requerimento de DIAMANTINO  SERRANO 

SANTOS, com residência na Rua Principal n.º 30, Bidoeira de Cima, freguesia de Bidoeira de 

Cima e Concelho de Leiria, solicitando a informação prévia acerca da viabilidade de construção 

de conjunto de moradias em banda, sitas na Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar ser inviável, porque num eventual pedido de licenciamento, nos termos agora 

propostos, o mesmo não reuniria condições de aprovação e seria passível de 

indeferimento, fundamentado na alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente por:  
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a) A presente operação urbanística preceder o pedido de licenciamento de operação 

de loteamento, atendendo à proposta de implantação de dois blocos habitacionais 

autónomos sobre o prédio delimitado.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1161 - REQ 1526/05 � PC 305/05 � Presente requerimento de JOAQUIM JOÃO SANTOS, 
com residência na Rua dos Serviços Florestais, n.º 2, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande, solicitando a informação prévia acerca da viabilidade de licenciamento de 

alteração/ampliação de pensão, sita na Rua Helena Lopes Vieira/Rua Duquesa de Caminha, S. 

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

  

Informar que não se considera viável a intervenção proposta, nos termos em que a mesma 

se encontra formulada, por ser a mesma passível de indeferimento ao abrigo da alínea a) 

do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, tanto por violar o regulamento 

do PDM da Marinha Grande, como por ser a obra susceptível de afectar a estética da 

povoação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1162 - REQ 1100/04 � PC 266/04 � Presente requerimento de ANA CRISTINA COSTA 

MORAIS ROLDÃO AGUIAR ENES, com residência na Rua Fernando Nunes Duarte n.º 8, 

Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a informação prévia 

acerca da viabilidade de licenciamento de uma operação de loteamento, sito nas Trutas, 

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

  

Informar não ser viável a operação proposta, nos termos em que a mesma se encontra 

elaborada, por ser a mesma passível de indeferimento, pelas seguintes razões de facto e de 

direito: 

  

1. Alínea a) do n.º 1 do artigo 24ºº do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, por exceder o índice 

bruto de construção previsto pelo PDM da Marinha Grande para o local, dado que 

considera a criação, ao nível da cave, de espaços destinados  a �arrumos�, sem 

identificar as respectivas áreas, as quais são contabilizadas para efeitos de cálculo 

da área bruta de construção; 

 

2. Ao abrigo da mesma  disposição legal do n.º anterior, por apresentar uma 

configuração para a requalificação da R. da Beira  Baixa que não consagra as 

dimensões mínimas exigidas pela Portaria n.º 1.136/2001, de 25 de Setembro; 

 

3. Alínea b) do n.º 2 do mesmo articulado legal, por a operação constituir, 

comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para as infra-estruturas 
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existentes, dado que actualmente o aglomerado em causa não dispõe de rede de 

saneamento doméstico e pluvial; 

  

Mais deliberou informar que apresente deliberação poderá ser revista e considerada 

viável uma operação de loteamento para o prédio em causa, mediante a correcção e/ou 

clarificação das questões que motivaram o parecer desfavorável, assim como após dotação 

de rede de infra-estruturas de saneamento no aglomerado, a qual só será possível a partir 

de 2008, com a entrada em funcionamento da ETAR-Norte, na zona do Coimbrão, por 

parte da SIMLIS. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - PROCESSO LOTEAMENTO 

 

 

1163 - REQ 1266/07 � PC 1011/02 � Presente requerimento de  JOAQUIM NETO 

MATIAS, com residência na Estrada do Freixoeiro, n.º 48, Escoura, freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando o deferimento tácito referente ao processo de loteamento sito na 

Estrada do Freixoeiro, Escoura, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que o pedido de deferimento tácito apresentado padece de vício de forma e de 

incompetência, nos termos do previsto nos artigos 111º e 112º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, por 

não ser a Câmara a entidade competente para decisão sobre o mesmo. 

  

Mais deliberou conceder 10 dias úteis para proceder à entrega dos projectos de infra-

estruturas em falta, de acordo com o disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 7º, em 

desenvolvimento da alínea e) do n.º 1 do mesmo artigo, por remissão da alínea a) do n.º 1 

do artigo 8º, todos da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, tal como foi oportunamente 

solicitado pelo ofício n.º 1851 de 12/10/2005, sob pena de caducidade do processo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - BENEFICIAÇÕES 

 

 

1164 - REQ 2383/07 � PC 408/07 � Presente requerimento de JORGE ROSA ALVES, com 
residência na Travessa do Bico n.º 8, Bico da Garcia, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Travessa do 

Bico n.º 8, Bico da Garcia, Freguesia e Concelho de 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 
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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. 

 

 

1165 - REQ 2679/07 � PC 454/07 � Presente requerimento de EMILIA TORRES COSTA, 
com residência na Rua da Republica n.º 14 � A, Picassinos, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua da 

Republica n.º 14, Picassinos, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1166 - REQ 2577/07- PC 443/07 � Presente requerimento de ACACIO CIPRIANO 

PEREIRA, com residência na Rua Joaquim Domingues, n.º 7 R/C, Boavista, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, 

sita na Rua das Rosas da Pedra de Cima, Guarda Nova, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1167 - REQ 2443/07- PC 423/07 � Presente requerimento de  MARIO RUI FONSECA 

PEREIRA, com residência na Rua dos Pimentas, n.º 3, Engenho, Freguesia e Concelho de 

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

da Cerca, n.º2, Picassinos, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

5 - DIVERSOS 

 

 

1168 - REQ 3661/03� PC 501/03 � Presente requerimento de IZOLINA FILIPE PEDROSA, 
com residência na Travessa José Ascenso Filipe, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria 

e Concelho de Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de 
construção de moradia unifamiliar, sita na Rua N, Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar:  

  

1. O prédio encontra-se abrangido pelo plano municipal de ordenamento do 

território vigente, inserindo-se em espaço não urbanizável, afecto a mancha de 

Reserva Agrícola Nacional, cuja edificabilidade se rege pelo disposto nos artigos 

11º e 13º e 30º do regulamento do PDMMG, transcrevendo-se:  

  

  

�Art.º 11º 

Da Edificabilidade 

  

1. Nas áreas não urbanizáveis, sem prejuízo das condicionantes associadas a cada área 

nomeadamente RAN e REN e para além dos casos previstos no artigo anterior e nas 

áreas de habitat disperso previstas no artigo seguinte os quais se regem pelas 

disposições expressas, somente será licenciada a edificação quando esta for destinada 

à habitação e estiver vinculada à actividade agrícola, ou florestal ou de apoio às 

infra-estruturas, e nas seguintes condições:  

  

a) Só é permitida a edificação de habitação em parcelas de cadastro com a dimensão 

igual ou superior a 0.5 ha.  

  

b) As novas construções destinadas à habitação terão uma área máxima variável 

entre 200 e 300 m2 consoante a dimensão da propriedade nos seguintes termos:  

  

Dimensão da Propriedade   Área máxima de construção  

  

0.5 ha a 5 ha     200 m2 

superior a 5 ha    300 m2 

  

c) Os edifícios de apoio às actividades agrícolas e florestais, sem prejuízo das 

limitações associadas a cada área regem-se pelo disposto na alínea anterior.  
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2. As construções de novos edifícios nas áreas não urbanizáveis ficam sujeitas às 

seguintes prescrições de ordem geral:  

  

a) O afastamento mínimo dos edifícios, assim como quaisquer instalações de 

retenção ou depuração de efluentes (fossas sépticas, etc) aos limites da parcela é 

de 15 metros;  

b) O abastecimento de água, a drenagem de esgotos e as infra-estruturas eléctricas 

deverão ser resolvidas por sistema autónomo, salvo se o interessado custear a 

totalidade das despesas com a extensão das redes públicas;  

c) As construções de novos edifícios nas áreas não urbanizáveis não poderão 

exceder os dois pisos para habitação e um piso para os anexos agrícolas;  

d) Nas construções com dois pisos, a área de pavimento do piso superior não poderá 

exceder 60% da área de pavimento do piso térreo ou piso inferior;  

e) Exceptuam-se destas duas últimas disposições os silos, depósitos de água e 

instalações especiais tecnicamente justificadas.  

  

  

  

Art.º 13º 

Espaços Agrícolas 

  

1. Os espaços agrícolas indicados na carta de ordenamento do Concelho correspondem 

às manchas de Reserva Agrícola Nacional;  

  

2. Nos espaços agrícolas, os proprietários deverão garantir os níveis mínimos de 

aproveitamento do solo, de acordo com ao estipulado em legislação específica;  

  

3. A todas as utilizações do solo da RAN correspondente aos espaços agrícolas, aplica-se 

os disposititvos do Dec.-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho e do Dec.-Lei 274/92, de 12 de 

Dezembro;  

  

4. É interdita, no perímetro de rega do Vale do Lis, a edificação por esta área se 

encontrar incluída na REN. 

  

Art.º 30º 

Reserva Agrícola Nacional  

 

1. Nos terrenos da Reserva Agrícola Nacional, aplicam-se as disposições do Dec.-Lei 

196/89 de 14 de Junho e do Dec.-Lei 274/92 de 12 de Dezembro.  

 

2. Ser inviável, porque num eventual pedido de licenciamento, nos moldes agora 

propostos, o mesmo não reuniria condições de aprovação e seria passível de 

indeferimento, fundamentado na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 

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

designadamente por:  

  

a) Violar os Art.º 11º, 13º e 30º do regulamento do PDMMG em vigor;  
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b) Ausência de arruamento e de infra-estruturas de abastecimento de água e 

saneamento.  

 

 

6 - 14.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

1169 - Presente proposta da 14ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
12ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 181.935 euros nos reforços e 

181.935 euros nas anulações; 
12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 189.000 euros 
nos reforços e  189.000 euros nas anulações; 
12ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 14.995 euros nos 
reforços e 11.555 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 14ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

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

 

�Abstivemo-nos porque apenas nos foi entregue o documento na reunião e também porque as 

modificações consistem em retirar dinheiro da recuperação das escolas do concelho em 

detrimento de outros pelouros. Tal situação desvirtua o orçamento inicial e demonstra também 

falta de peso negocial do respectivo vereador para assegurar a concretização das obras dos 

respectivos pelouros.� 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Votei favoravelmente porque corresponde a uma necessidade de gestão financeira e de 

tesouraria da Câmara, tendo em conta que houve projectos que por várias vicissitudes não 

tiveram ainda a celeridade que permitisse pô-los em execução, embora não esteja de parte a 

possibilidade de se executarem ainda neste mandato, mas porque outros projectos se 

apresentaram em condições de serem adjudicados, faltando-lhe apenas parte da verba de 

dotação para o poderem ser, passaram à frente dos outros e como tal utilizaram-se as verbas 

daquelas acções para outras rubricas. 

Em relação à rubrica das escolas, de onde no momento se retirou algumas verbas para 

completar a dotação destas últimas, estão a desenvolver-se as medidas necessárias para se 

executarem, de que se deram instruções aos respectivos serviços.�   

 

 



 

A reunião foi interrompida nesta altura para almoço, eram 12,45 horas. 
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A reunião foi retomada pelas 14,30 horas, estando presentes todos os membros do executivo 

com excepção do Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira, que chegou à reunião pelas 14,50 horas, 

quando se iniciava a discussão do ponto 8 da ordem do dia. 
 



 

 

7 - PROCESSO N.º 737/06 � REQTº. N.º 4300/06 - FERDINANDO LINO BARROS - 

VISTORIA A EDIFÍCIO DE ARMAZÉM � RUA DOS OUTEIRINHOS, N.º 22 � 

MARINHA GRANDE � EMISSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

 

 

1170 - Presente requerimento n.º 4300, de 18-12-2006, em nome de Ferdinando Lino Barros, 
no qual requer a realização de vistoria ao seu prédio sito na Rua dos Outeirinhos, n.º 22, 

freguesia e concelho de Marinha Grande, para efeitos de emissão de licença de utilização ao 

barracão ali existente, para armazém. 
 
Presente Relatório datado de 02-02-2007 e respectivo Auto da Vistoria realizada em  24-01-
2007, que passamos a transcrever: 
 

�Para a solicitação de dados que conduzissem à localização do(s) processo(s) de 

licenciamento da obra a vistoriar, o requerente informou se tratar de obra realizada 

por volta de 1945, indicando que à data não havia obrigatoriedade de licenciamento. 

Após deslocação ao edifício sito na Rua dos Outeirinhos, n.º 22, Marinha Grande, 

verificou-se que a construção apresenta-se com pátio, 2 salas e junto destas, 

antecâmara com lavatório e ligação a 2 instalações sanitárias, segue um telheiro com 

cobertura em fibrocimento assente sobre vigas pré-esforçadas, seguindo-se um 

compartimento amplo com ligação a �corredor� coberto, que por sua vez comunica 

com mais três compartimentos, sendo que um se apresenta amplo, um outro respeita a 

uma instalação sanitária, e o ultimo apresenta três baias, sendo duas delas equipadas 

com chuveiro.  

Quando em presença de edifícios erigidos antes de 1952 e para os quais não se localize 

o competente processo de licenciamento, compete à CVM informar da idoneidade do 

edifício para o fim pretendido, assente sobre as exigências mínimas de salubridade e de 

segurança relacionadas com a natureza da utilização. Nesta perspectiva a construção 

vistoriada apresenta condições de utilização para armazém. 

Contudo, as características da obra e materiais empregues permitem concluir que, no 

edifício foram realizadas obras, em data posteriormente a 1952, as quais seriam 

passíveis de licenciamento municipal.�. 

 
A Câmara apreciou o processo e considerando que o Relatório da Vistoria concluí que o 

edifício existente, construído alegadamente por volta do ano de 1945, reúne condições de 

utilização para armazém, delibera conceder, ao abrigo do disposto no art.º 62.º n.º 3 do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a respectiva autorização de utilização para 

armazém. 

 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos 

Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, que proferiram a 
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seguinte declaração de voto: 

 

�Votámos contra porque decorre do auto de vistoria a informação de que foram realizadas 

obras posteriores a 1952, razão pela qual a presente edificação carece de licenciamento 

municipal. Sem este a actualização do valor predial do imóvel não é assegurada e por 

conseguinte há uma perda efectiva de receita para a Câmara Municipal.� 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Votei favoravelmente tendo em conta que a Comissão de Vistoria deu para o efeito parecer 

favorável, não aponta portanto para o efeito nenhum desacordo com a legislação em vigor, e 

por outro lado, se trata de um imóvel que vem sendo utilizado há mais de 50 anos, por isso se 

encontra devidamente inscrito na matriz predial urbana da freguesia com o rendimento cuja 

base de adopção foi a mesma da dos imóveis da mesma época, pelo que não há prejuízo 

nenhum para a autarquia em termos de IMI.�  

 

 

8 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 78/CO/2006 � ARGUIDA: ISMAEL & 

RUNA, LDA. 

 

 

1171 - A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo n.º 1 do artigo 41º, 

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

57/2002, de11 de Março profere contra ISMAEL & RUNA LDA, a seguinte 

 

Deliberação 

 

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

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

 
O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 
processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 
I � ARGUIDA 

 

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

Vieira, n.º 17- S. Pedro de Moel, 2430-504 Marinha Grande. 
 
 
II - FACTOS IMPUTADOS 

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

disposto no artigo 14º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 
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Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março: 
 
�1- O funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas depende apenas da 

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

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

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

na Praça Afonso Lopes Vieira, n.º 17-C, S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, propriedade da Sociedade Ismael & Runa, Lda, contribuinte n.º 506 155 056, com sede 

no mesmo local, se encontrar em pleno funcionamento sem para tal possuir o respectivo alvará 

de licença de utilização para serviços de restauração e/ou bebidas 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pela Inspecção-geral das Actividades 
Económicas, na sequência de inspecção às instalações de Restauração, Pastelaria e Cafetaria no 

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

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

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

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

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

de Almeida Mendes, alegado que: 
 

 propriedade da arguida Ismael & Runa, Lda é o �Ponto de Encontro� e não o 

�restaurante Ponte�; 
 quem estava a tratar do processo de licenciamento da arguida era (o seu filho) Ismael 

Mendes, que se suicidou no próprio estabelecimento; 
 já foram entregues na Câmara Municipal todos os projectos de especialidade. 

 
IV � FACTOS PROVADOS 

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

decisão: 

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

denominado �Restaurante Ponte�, sito na Praça Afonso Lopes Vieira, nº 17 C, S. Pedro de 

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

bebidas. 
 
Quanto à culpa 

 

Conclui-se que a arguida agiu com consciência e de livre vontade ao proceder à exploração do 

estabelecimento referido sem para tal possuir a necessária licença de utilização, visto que ela 
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não podia ignorar a obrigatoriedade de existência de licença como requisito indispensável de 

exploração de estabelecimentos comerciais. 
 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

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

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

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

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar, pelo que o facto de um 

estabelecimento funcionar sem a referida licença revela um desprezo pela segurança e bem-
estar dos mesmos. 

 
*** 

Quanto à situação económica da arguida 

 

Apesar de devidamente notificada para o efeito pelo ofício nº8379, de 10/08/2006, a arguida 

não juntou ao processo quaisquer documentos para aferir da sua situação económica. 
 

*** 
Quanto ao benefício económico retirado pela arguida com a prática da contra-ordenação 

 
O benefício económico retirado pela infractora com a prática da contra-ordenação não pode ser 

determinado sem que se tenha conhecimento do volume de refeições servidas pelo 

estabelecimento desde o momento em que iniciou a sua actividade até hoje, pelo que tal factor 

não poderá ser tido em consideração para efeitos de determinação da medida da coima. 
 

*** 
 

V � COIMA APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que a arguida vem acusada. 
 
A esta contra-ordenação corresponde a coima graduada de 2500,00 a 30.000,00 Euros, nos 

termos do artigo 38º, n.º 1, alínea g) e n.º 2 do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março 
 
Assim, face ao disposto no art.º 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção dada pelo 

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

Câmara Municipal delibera fixar a coima de 7.500,00 � (sete mil e quinhentos Euros). 

condenando a arguida no seu pagamento. 

 

Nos termos previstos nos artigos 92º n.ºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos do 

D.L. n.º 433/82 de 27/10, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, e ainda do art.º 32º n.º 2 do Código das Custas 

Judiciais (aplicado por força do art.º 89º n.º 3 do mesmo Código e do 92º n.º 1 dos diplomas 

acima citados), fica ainda o/a arguido(a) condenado(a) ao pagamento das custas do 

processo, no valor de Euros  44,50, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto 
no art.º 95º dos diplomas supra mencionados, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da 

presente decisão. 
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De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º433/82,de 27/10, na redacção do 

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

também saber que: 

 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente 

impugnada, nos termos do art.º 59º dos diplomas acima mencionados, no prazo de 

20 dias após o seu conhecimento. 

No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo arguido ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa 

que aplicou a coima, devendo constar de alegações e conclusões. 

 

b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, 

caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 

 

c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exª. proceder ao pagamento da coima e 

custas acima indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na 

antecedente alínea a) (carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente 

decisão). 

Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � 

Serviço de Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 

 

d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, 

deverá esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a 

devida antecedência. 

 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

109/01, de 24/12. 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

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

 

�Votei favoravelmente a aplicação da coima porque ela decorre da infracção apurada, todavia 

quanto à fixação do seu valor não me posso pronunciar na medida em que entendo que deve 

haver critérios iguais para situações iguais, presumindo pois que a proposta do Sr. Presidente 

resulta dessa ponderação.� 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente porque se trata de um facto, contrário ao exigido por lei, numa área, 

que neste caso é a restauração, para a qual todos os agentes da autoridade têm que contribuir 

no sentido de serem observadas todas as exigências legais e de salvaguarda da saúde das 

populações. 

No que respeita à proposta de montante teve-se em conta baixar o montante desta em relação a 

anteriores porque às outras acresciam outras ilegalidades, nomeadamente poluição sonora até 

altas horas da madrugada, com dezenas de protestos que a população residente nas 

proximidades fez chegar à Câmara.� 
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9 - PEDIDO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO COM REF.ª AO P.C. N.º 884/02 � 

APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2003 E 20 DE 

MARÇO DE 2003





1172 - Presente informação da Comissão de Vistorias em vigor à data de 13/01/2006, datada de 

10/07/2007, referente ao assunto �Pedido de esclarecimento solicitado pelo Sr. Presidente 

referente ao Pedido de Licença de Utilização com Ref. ao PC. Nº 884/02, com o projecto de 
arquitectura aprovado em reunião de câmara de 13/02/2003 e os projectos das especialidades 

aplicáveis aprovadas em reunião de câmara de 20/03/2003, e alvará de construção nº -
437/2003, emitido em 09/07/2003�, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se 
anexa (Anexo 8). 

 

A Câmara apreciou o pedido e tendo em conta: 

a) Tratar-se de construção licenciada em 13 de Fevereiro e 20 de Março de 2003; 

b) Estar a construção concluída há anos e habitada com a condescendência da 

Câmara; 

c) Ter o titular do processo/dono da obra, procedido à legalização de todas as 

anomalias relatadas no auto de vistoria, salvo no que respeita à construção do 

anexo (garagem); Mas, 

d) O proprietário apresentou uma carta � compromisso a comprometer-se a demolir 

a parte da construção que excede o licenciado e o que a Lei permite, quando a 

Câmara o reclamar e sem recurso a contencioso; 

e) Não fazer, agora decorridos anos, sentido exigir-se de imediato o cumprimento da 

Lei, quando nesta data não adveio nenhuma razão que justifique que só agora a 

Autarquia passe a exigir abruptamente o cumprimento da legalidade que devia ter 

feito há anos, sem sensibilizar o titular da necessidade de legalizar a situação e dar-

lhe o tempo suficiente para o efeito; 

 

Delibera aprovar a emissão da Licença de Utilização que fica condicionada a: 

- ao registo na Conservatória do ónus de demolição que o titular da obra 

assumiu na carta em anexo ao processo de obras. E, 

- ao prévio pagamento das contra-ordenações deliberadas em 22 de Fevereiro 

de 2007, conforme cópia da acta enviada aos nossos Serviços Jurídicos em 

23 de Fevereiro de 2007, com referência: - À construção em 

desconformidade com os condicionalismos do licenciamento. E,  

- estar há anos a habitar a construção sem a prévia licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

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

 

�Votei favoravelmente depois das informações do Sr. Presidente, que garantiu a prossecução 

do interesse público em eventual obra de urbanização municipal na qual o proprietário 

atenderá de imediato as pretensões da Câmara.�. 
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10 - SUSPENSÃO DA CLÁUSULA 6ª DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA N.º 

58/95 DE 11/10/1995 � LOTE N.º 15 DA ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA � 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 14/GP/2007, DE 02/08/2007 





1173 - Presente o Despacho do Sr. Presidente da Câmara, com o Nº 14/GP/2007, de 

02/08/2007, cujo conteúdo se passa a reproduzir: 
 

� DESPACHO n.º 14/GP/2007 

 

Presente carta da empresa Foscarte Lda, de 30 de Maio de 2007, dando conhecimento 

das dificuldades que atravessa, e do facto de estar a negociar com o Banco Comercial 

Português uma operação financeira, que passará pela venda das instalações a uma pessoa 

familiar dos sócios, através de um contrato de locação financeira. 

A Foscarte continuará a laborar nas instalações, pagando renda ao adquirente.  

 

Presente carta de 20 de Julho de 2007 do Banco Comercial Português, dando 

conhecimento da aprovação de um contrato de locação financeira ao seu Cliente, Sr. 

Rogério Paulo Pedrosa Lobo Lourenço, para aquisição do prédio urbano denominado Lote 

n.º 15 da Área Industrial de Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria, descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande da citada freguesia sob o n.º 4111, 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo 4750. 

Em consequência, solicita que a Câmara Municipal confirme a não aplicação do ónus 

consignado na cláusula 6ª da escritura de compra e venda n.º 58/95 de 11/10/1995, 

registada pela Cota G-Um, Ap. 37/050396, enquanto aquela Instituição for proprietária do 

mesmo. 

 

Assim, e atendendo a: 

- que se trata de uma operação financeira que visa a regularização das dívidas da 

empresa, indispensável à viabilização da mesma; 

- o carácter de urgência invocado pela Empresa (dada a possibilidade de a 

Segurança Social poder a breve prazo intentar uma acção executiva); 

- a impossibilidade de reunir extraordinariamente a Câmara nos próximos dias, 

por motivo de férias; 

- o facto de ter havido recentemente decisões da Câmara semelhantes, tomadas 

por unanimidade; 

 

AUTORIZO, ao abrigo do art. 68º, n.º 3 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a 

redacção actualizada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a suspensão da cláusula 6ª da 

escritura de compra e venda n.º 58/95 de 11/10/1995, registada pela Cota G-Um, Ap. 

37/050396, enquanto o Banco Comercial Português detiver a propriedade do prédio 

urbano, denominado Lote n.º 15, da Área Industrial de Vieira de Leiria, freguesia de 

Vieira de Leiria, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande da 

citada freguesia sob o n.º 4111, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 4750, nas 

seguintes condições: 

 

1. Desde que os utilizadores apresentem na Câmara carta-garantia-compromisso de 

prosseguirem no lote uma actividade comercial compatível com a licença de 

utilização; 
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2. A cláusula 6ª será retomada após a entidade financiadora resolver a operação de 

crédito de que é interveniente, 

3. Se houver incidente antes do vencimento contratualizado, a cláusula 6ª 

continuará suspensa enquanto a propriedade do lote for da entidade 

financiadora, durante o período necessário para o negociar, com o prazo 

máximo de dois anos. 

 

(SUJEITA A RATIFICAÇÃO NA PRÓXIMA REUNIÃO DA CÂMARA)�. 

 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, nos termos do previsto no art.º 68º, n.º 3, da 

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

11 de Janeiro, ratificar o acto praticado pelo Sr. Presidente, tendo em conta os 

fundamentos invocados no seu Despacho N.º 14/GP/2007, de 02/08/2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE COLECTOR 

PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA/PAVIMENTAÇÃO DA 

ESTRADA DE PICASSINOS� � CONCURSO LIMITADO N.º 12/06-DIRM 

 

 

1174 - Presente informação n.º 79SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1, 2, 3 e 4 da obra 
mencionada, na importância de 2.422,50 �, 1.679,25 �, 1.606,04 � e 515,00 �, respectivamente, 

enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º GAR/07303420 do Banco BPI, S.A., no 

valor de 6.229,79 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 2.422,50 �, 1.679,25 �, 1.606,04 � e 515,00 �, retidas 

através das guias n.º 996/1, 419/1, 432/1 e 605/1 de 28-12-2006, 11-06-2007, 27-06-2007, 

respectivamente, em nome do adjudicatário Matos & Neves, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA 

RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA 

 

 

1175 - Presente Informação n.º IA/23/2007, de 19 de Junho, e Informação  n.º IA/26/2007, de 6 

de Julho, da Arquitecta Isabel Alves (DOPU), a informar que «para a concretização da 

empreitada relativa à Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal 
de Malta, obra inserida no Programa Polis Marinha Grande, verifica-se ser necessário 

expropriar parte deste prédio numa área de 159 m2, conforme planta 02».                
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A parcela necessária é parte do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande sob o n.º 13.544/301000 e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

n.º 6337, sito na freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito a favor de Maria de Lurdes 
Domingos.  
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com os proprietários, torna-se necessário iniciar o 

processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Técnico 

Agrário Joaquim Paraisal Pinto, a avaliação da parcela de terreno a expropriar 

identificada na planta de localização, com área de 159 m2, (cento e cinquenta e nove 

metros quadrados), a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Marinha Grande sob o n.º 13.544/301000, inscrito a favor de Maria de Lurdes 

Domingos, e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o n.º 6337,  para execução 

da empreitada de Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal 

de Malta, nos termos do artigo 10º, n.º 4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 

n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

 

13 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS COURTS DE TÉNIS NA ZONA 

DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE. CAUÇÃO. RESSARCIMENTO. 

DELIBERAÇÃO FINAL 

 

 

1176 - Na sequência de deliberação camarária de 31 de Maio de 2007, foi notificada a empresa 

Achro-Portugal, SA, para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do 

Código do Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pela referida empresa em 22 de Junho, não foram apresentados, nos dez 

dias úteis seguintes, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Em 4 de Dezembro de 1997 foi adjudicada a empreitada de construção de três courts de ténis 

na zona desportiva da Marinha Grande à empresa Achro-Portugal, SA., pelo valor de 
15.400.000$00. 
 
Em 18 de Junho de 1998 foi assinado o contrato da empreitada, tendo sido prestada caução, por 

garantia bancária com o número AZ-108427, no valor de 770.000$00. 
 
A empresa Achro foi notificada, por três vezes, para consignação da obra: 09-07, 20-07 e 08-
09-1999 (as duas últimas por carta registada com aviso de recepção). 
 
Com base em informação da Chefe da Divisão de Obras Municipais, de 26-10-1999, a Câmara 

Municipal deliberou (em 28-10-1999) adjudicar a empreitada à empresa classificada em 2º 

lugar, Construções Aquino & Rodrigues, SA, pelo valor de 16.050.000$00. 
 
De acordo com o artigo 134º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, (do mesmo 

modo, cfr. artigo 152º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março), a falta de comparência 
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do empreiteiro para a consignação da obra determina a caducidade do contrato, respondendo 
civilmente o empreiteiro pela diferença entre o valor da empreitada no contrato caducado e 

aquele por que a obra vier a ser de novo adjudicada, com perda da caução.  
 
A invocação de que «os prazos para a assinatura do auto de consignação foram excedidos razão 

pela qual entende não haver lugar à perda de caução» não procede na medida em que o 

retardamento da consignação apenas concede ao empreiteiro o direito de rescindir o contrato, o 

que este não fez, (cfr. artigo 136º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de 

Dezembro e, do mesmo modo, artigo 154º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março). 
 
A não comparência do empreiteiro, devidamente notificado para o efeito, motivou a declaração 

de caducidade do contrato com a consequente adjudicação ao segundo classificado. 
 
Assim sendo, à Câmara Municipal assiste o direito de requerer o pagamento da caução prestada 

(770.000$00) e o ressarcimento da diferença entre o valor da adjudicação caducada e da nova 

adjudicação (16.050.000$00-15.400.000$00= 650.000$00). 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 134º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 

405/93, de 10 de Dezembro (do mesmo modo, artigo 152º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março) e com o 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, requerer o pagamento da caução 

prestada, no valor de 770.000$00 (3.840,74 euros) e exigir o ressarcimento da diferença 

entre o valor da adjudicação caducada e da nova adjudicação, no montante de 650.000$00 

(3.242,19 euros) à empresa Achro-Portugal, SA. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

 

1177 - O Sr. Presidente da Câmara, no dia 9 de Agosto de 2007, emitiu o seguinte despacho:  
 
«Considerando que me cabe promover todas as acções necessárias à administração corrente 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

alínea b), da mesma Lei. 

 

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

da Câmara Municipal, por via da norma que atribui a este órgão poderes em matéria de 
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disposição do património municipal (artigo 64º, n.º 1, alínea f), da mesma Lei), é possível 

recorrer ao disposto no artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
«E assim é, na medida em que: 

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

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

prazos contratados; 

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

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

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

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

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

encontram a ocupar esses terrenos; 

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

da Câmara Municipal. 

 

«Nos termos expostos, tomo a seguinte decisão:   

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

Arquitecta Isabel Alves (DOPU), (anexas), nas quais se refere que uma área ocupada pelo Sr. 

Fernando Vicêncio Rosa, na Rua Ferreira de Castro, n.º 30, com 1320 metros quadrados, é 

necessária para a concretização da Proposta de Requalificação da Ribeira das Bernardas � 

Troço 1 � Montante de Casal de Malta, obra incluída no Programa Polis e que se encontra 

abrangida pelo Plano de Pormenor da Zona Desportiva, publicado na 2ª série do Diário da 

República, de 9 de Junho de 1997. 

 

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

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

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

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

281. 

 

«A área ocupada pelo Sr. Fernando Vicêncio Rosa, conforme plantas anexas, encontra-se 

incluída na área cedida pelo Estado e é actualmente propriedade do município da Marinha 

Grande. 

 

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

 

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

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

corpos administrativos». 

 

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

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

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

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

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

qualquer indemnização».   
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«Assim, decido que se proceda à notificação do sr. Fernando Vicêncio Rosa, para se 

pronunciar, querendo, em sede de audiência prévia escrita,  nos termos dos artigos 100º e 

101º, do Código do Procedimento Administrativo, sobre a intenção de lhe ordenar, com os 

fundamentos constantes das informações acima identificadas, a desocupação e entrega da área 

de 1320 metros quadrados, identificada nas plantas anexas, no prazo de sessenta dias, sob 

pena de ser despejado imediatamente, sem direito a qualquer indemnização, ao abrigo do 

disposto no artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, aplicável por via 

do artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 45 133, de 13 de Julho de 1963». 

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

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

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

Câmara, de 9 de Agosto de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

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

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

 

1178 - O Sr. Presidente da Câmara, no dia 9 de Agosto de 2007, emitiu o seguinte despacho: 
 
«Considerando que me cabe promover todas as acções necessárias à administração corrente do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alínea b), da mesma Lei. 

 

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

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

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

recorrer ao disposto no artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
«E assim é, na medida em que: 

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

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

prazos contratados; 

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

financeiros impedindo a execução da obra e a conclusão do programa Polis; 
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3) a urgência no início do procedimento de desocupação visa assegurar que na data de 

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

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

encontram a ocupar esses terrenos; 

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

da Câmara Municipal. 

 

«Nos termos expostos, tomo a seguinte decisão:   

 

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

Arquitecta Isabel Alves (DOPU), (anexas), nas quais se refere que uma área ocupada pelo Sr. 

José António Quiaios, na Rua Ferreira de Castro, n.º 22, com 630 metros quadrados, é, 

parcialmente, necessária para a concretização da Proposta de Requalificação da Ribeira das 

Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta, obra incluída no Programa Polis e que se 

encontra abrangida pelo Plano de Pormenor da Zona Desportiva, publicado na 2ª série do 

Diário da República, de 9 de Junho de 1997. 

 

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

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

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

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

281. 
 

«A área ocupada pelo Sr. José António Quiaios, conforme plantas anexas, encontra-se incluída 

na área cedida pelo Estado e é actualmente propriedade do município da Marinha Grande. 

 

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

 

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

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

corpos administrativos». 

 

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

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

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

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

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

qualquer indemnização».   

 
«Assim, decido que se proceda à notificação do Sr. José António Quiaios, para se pronunciar, 

querendo, em sede de audiência prévia escrita,  nos termos dos artigos 100º e 101º, do Código 

do Procedimento Administrativo, sobre a intenção de lhe ordenar, com os fundamentos 

constantes das informações acima identificadas, a desocupação e entrega da área de 630 

metros quadrados, identificada nas plantas anexas, no prazo de sessenta dias, sob pena de ser 

despejado imediatamente, sem direito a qualquer indemnização, ao abrigo do disposto no 

artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 23 465, de 18 de Janeiro de 1934, aplicável por via do artigo 2º, 

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

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

delibera, de acordo com o artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
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redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, de 9 de Agosto de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

16 - �CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 04/00 � DEEM  � RECEPÇÃO DEFINITIVA PARCIAL 
 
 

1179 - Presente Auto de Recepção Definitiva Parcial, da obra indicada em epígrafe, adjudicada 

à Firma  �A Encosta, Construções, S.A.�, com sede na Rua das Fontainhas, Andrinos, Pousos, 

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 definitiva e parcialmente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 227º e  229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO - EMBRA� �  C. LIMITADO 

20/06 � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

1180 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Construções Pragosa, S.A.�, com sede em 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. 

 

 

18 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL NA RUA DA ESCOLA - COMEIRA� � 

AJUSTE DIRECTO  N.º 01/03 � DIRM -  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 
 
1181 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Brigada Relâmpago, Construções Unipessoal, Ldª�, com sede em Loteamento da Buzina � 
Edifício Chuva de Prata, Sítio da Nazaré. 
 
 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 Decreto-Lei n.º 59/99 

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - �OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VIEIRA � 1ª FASE�� C. LIMITADO N.º 06/06 - DEEM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

1182 - Presente Auto de Recepção Provisória indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  �J. 

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

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE. PLANO DE TRABALHOS DEFINITIVO 
 

 
1183 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/22 e data de 08/08/2007, em que se 

propõe a aprovação do plano de trabalhos definitivo, plano de pagamentos, plano de mão-de-
obra e plano de equipamento da empreitada em título. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/22, que se anexa 

(Anexo 1) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto n.º 3 do art. 159º do Dec. � Lei 59/99, de 02 de Março, aprovar o plano de 

trabalhos definitivo, plano de pagamentos, plano de mão-de-obra e plano de equipamento 

à empresa �Telhabel, SA� relativos à empreitada �Construção do Centro Empresarial da 

Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

21 - EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE. SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 

 
 
1184 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/23 e data de 08/08/2007, em que se 

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

electricidade, telecomunicações e AVAC da empreitada �Construção do Centro Empresarial da 

Marinha Grande � 2.ª fase� à empresa �Telhabel, SA�. 
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A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/23, que se anexa 

(Anexo 2) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

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

dos trabalhos relativos às especialidades de AVAC, Electricidade e Telecomunicações pelo 

período de 90 dias, com efeitos desde 20/07/2007 da empreitada �Construção do Centro 

Empresarial da Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA REGINA DIONISIA ALVES RUIVO 

 

 

1185 - A Câmara adjudicou em 16 de Junho de 2005 a empreitada de «Beneficiação da Rua da 

Embra � Embra». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar a cedência 

de diversos terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade da Senhora Regina Dionisia Alves Ruivo, que confronta a Norte com 

caminho, a Sul com António Alves dos Santos Ruivo, a Nascente com Álvaro Maria da Silva e 
a Poente com Caminho, com artigo matricial n.º 803. O proprietário do imóvel, Regina 

Dionisia Alves Ruivo, concordou com a cedência do terreno (130 metros quadrados) 

solicitando a construção de muro com cerca de 0,30m de altura e o corte de árvores, necessário 

ao largamento da via existente e transporte das mesmas à residência da proprietária, sita em 

Picassinos. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a cedência de parcela de 

terreno de 130,00 metros quadrados, assinalados na ficha dos Serviços Técnicos que aqui 

se dá por reproduzida e se anexa (Anexo 3), do prédio propriedade de Regina Dionisia 

Alves Ruivo, que confronta a Norte com arruamento público, a Sul com Regina Dionisia 

Alves Ruivo, a nascente com arruamento Público e a poente com arruamento Público, Os 

termos da cedência desta parcela de terreno para o alargamento da Rua da Embra, que 

passa a integrar o domínio público, a construção de muro com cerca de 0,30m de altura e 

o corte de árvores, necessário ao largamento da via existente e transporte das mesmas à 

residência da proprietária, sita em Picassinos, de conta da Câmara, conforme consta da 

ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo 

Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CONCURSO PÚBLICO N.º03/2006 

� DIRM - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

 

1186 - Presente oficio com entrada n.º6200 do dia 12 de Julho e informação da DIRM com a 

ref. smv/16/07, propondo a aprovação de prorrogação legal do prazo de execução por 70 dias 
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da empreitada �Beneficiação da Rua 4 - Figueiras� à firma Transbarqueiro, Lda., tendo em 

conta o fundamento apresentado pelo empreiteiro.  
 

A Câmara depois de apreciar os documentos, e atendendo à justificação do empreiteiro, 

delibera ao abrigo do artigo 195º do Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de Março, aprovar 

prorrogação legal do prazo de execução por 70 dias na empreitada �Beneficiação da Rua 

4 � Figueiras� à firma Transbarqueiro, Lda. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - �REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 1ª FASE RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO � � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2007 

(DEEM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1187 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma �A Encosta � Construções, SA�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

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

Património Stephens � Reservas permanentes do Museu do Vidro�, de acordo com o 

disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - �REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO� � CONCURSO PUBLICO N.º 01/2007 

(DEEM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 
1188 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

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

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

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

obra da Empreitada �Revitalização do Património Stephens � 1ª Fase � Reservas 

permanentes do Museu do Vidro�, adjudicada à firma �A Encosta � Construções SA.�,o 

técnico Pedro Gomes. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - ALUGUER DE VIATURAS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 

TURÍSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 

Na sequência de Requisição Interna n.º 9073 de 06-08-2007 foi solicitado o aluguer de uma 
viatura com lotação de 18 lugares, de terça-feira a domingo, das 14 horas às 19 horas, com 

início da prestação do serviço a 8 de Agosto e término a 2 de Setembro, tendo em vista a 
realização de circuitos turísticos no concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que, de acordo com despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 

06-08-2007, exarado no ofício com registo de entrada 6931/2007, a contratação destes serviços 

assume um carácter de urgência; 
 
Considerando que face ao orçamento anexo ao processo de aquisição a contratação dos serviços 

supra referenciados ascende a 3.683,32 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%; 
 
Considerando que esta despesa tem enquadramento orçamental na classificação 

orgânica/económica 0103/020225 de �outros serviços�. 
 
Considerando que a referida despesa é inferior a 1.000 contos (4.987,98 euros), sendo por isso 

passível do procedimento de adjudicação por ajuste directo nos termos da alínea a) do n.º 3 do 

art.º 81.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho; 
 
Considerando que a referida despesa se enquadra no âmbito das competências do Sr. 

Presidente, nos termos da alínea a) do n.º 1 do Art.º 18.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de 

Junho e das alíneas f) e g) do n.º 1 do Art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro; 
 
Informa-se que, por despacho do Sr. Presidente datado de 08-08-2007, foi efectuada a 
adjudicação dos serviços de �Aluguer de autocarro para a realização de circuito turístico entre a 

Praia de Vieira de Leiria, S. Pedro de Moel e a Marinha Grande� à empresa TUMG -
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM, pelo valor de 3.683,32 euros, acrescidos de IVA 
à taxa de 5%, com base no procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 3 do 

Art.º 81.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento deste acto praticado pelo 

Sr. Presidente. 

 

 

27 - TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EMPRESA 

MUNICIPAL. EXTINÇÃO. PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

1189 - Antes de ser posta à votação a proposta incluída na ordem do dia da presente reunião, 

identificada em epígrafe, os Srs. Vereadores do P.S. apresentaram a proposta cujo conteúdo se 

passa a reproduzir: 
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� PROPOSTA 

 

Tendo em conta que na Assembleia Municipal, por parte do PSD, foi suscitada uma 

ponderação melhor da proposta de extinção da TUMG, proponho que essa ponderação seja 

feita e para isso se convide um elemento de cada partido representado na Assembleia 

Municipal de forma a que a proposta final do Sr. Presidente possa ser feita na base da 

ponderação também dessas mesmas opiniões. 

 

Os Vereadores do PS 

João Paulo Pedrosa 

Cidália Ferreira 

Álvaro Pereira�. 

 

Esta proposta não foi aceite, uma vez que obteve 3 votos a favor, dos seus subscritores, e 3 

votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho, Dr. João Pedrosa e do Sr. 

Presidente, que fez uso do seu voto de qualidade, conforme previsto no artº 89º, nº 2, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira esteve ausente da discussão e votação deste assunto por 

se encontrar impedido, nos termos do artº 44º, nº 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, 

E.M. . 

 

 

28 - TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EMPRESA 

MUNICIPAL. EXTINÇÃO. PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

1190 - A Câmara Municipal, na sua reunião, de 19 de Abril de 2007, aprovou «a extinção da 

TUMG com a consequência da transferência para o sócio maioritário (Câmara) de todo o seu 

património e as suas actividades, cometendo aos serviços jurídicos para que apresentem as suas 
propostas no sentido da extinção da TUMG». 
 
Pelo Sr. Presidente da Câmara foram identificados, nessa deliberação, os problemas da TUMG, 

nos seguintes termos: 
«- falta alvará da TUMG para aluguer de viaturas; 

«- apesar dos pareceres dos juristas pedidos, continua a ser polémica a possibilidade da 

TUMG prestar serviço à Câmara em aluguer de viaturas; 

«- subsiste o problema da transferência/recrutamento de pessoal (motoristas) da Câmara para 

a TUMG; 

«- continua a colocar-se a obrigação do custo com o pagamento do IVA, que até agora não é 

pago; 

« - A TUMG não tem estrutura para poder prestar os serviços de manutenção das viaturas, que 

estão a ser suportados pela Câmara; 

« - Há dificuldades legais em que seja a TUMG a poder vencer os concursos que possam vir a 

ser lançados; 

« - A Câmara paga uma estrutura (TUMG) sem ter o seu controle, e mantém-se a mesma 

estrutura a nível de Câmara para executar os procedimentos administrativos e serviços de 

transportes».  
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A TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, Empresa Municipal, foi constituída por 

escritura pública, realizada em 5 de Novembro de 2001, tendo os respectivos estatutos sido 

objecto de publicação no Diário da República � III Série, em 10 de Dezembro de 2002 (anexo 

1). A empresa encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Marinha 

Grande sob e com o NIPC 505 849 348 (anexo 2). 
 
O município da Marinha Grande é o único detentor do capital estatutário, cifrado em 338.000, 

00 euros, de acordo com o artigo 6º, dos estatutos da empresa. 
 
A empresa tem o seguinte objecto: a) a prestação do serviço público de transporte colectivo de 

passageiros; b) a gestão de máquinas e viaturas integradas no património municipal que para 

esse fim lhe sejam destinados pelo município da Marinha Grande; c) a gestão do 

estacionamento na área do município da Marinha Grande. 
 
A) Extinção 

 
De acordo com o artigo 30º, n.º 1, dos estatutos da TUMG, EM, «a extinção da empresa é da 

competência da Assembleia Municipal da Marinha Grande, sob proposta da Câmara Municipal.  
 
A TUMG, EM, foi criada no âmbito de vigência da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto (Lei das 

Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais), que foi revogada pela Lei n.º 53-F/2006, 
de 29 de Dezembro.  
 
Nos termos do artigo 34º, n.º 2, da Lei n.º 53-F/2006 (regime jurídico do sector empresarial 

local), «às empresas de natureza municipal e intermunicipal constituídas nos termos da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, existentes à data da entrada em vigor da presente lei, aplica-se o 
regime previsto no número anterior». O n.º 1 do artigo 34º determina que as entidades 

empresariais locais (pessoas colectivas de direito público) se regem pelas normas do capítulo 

VII (artigos 33º a 42º), e, subsidiariamente, pelas restantes normas da Lei n.º 53-F/2006. Entre 
estas últimas conta-se a norma que a seguir se refere. 
 
O artigo 44º, n.º 1, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, dispõe que «a reestruturação, 

fusão ou extinção das entidades empresariais locais é da competência dos órgãos da autarquia 

ou associação competentes para a sua criação, a quem incumbe definir os termos da liquidação 

do respectivo património». 
 
A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que 
estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos 

órgãos dos municípios e freguesias, identifica que o órgão competente para autorizar o 

município a criar empresas municipais e a aprovar os respectivos estatutos é a Assembleia 

Municipal (artigo 53º, n.º 2, alínea l), da Lei antes referida). Dispondo que, nessa matéria, cabe 

à Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal a respectiva proposta (artigo 64º, n.º 6, 

alínea a), da Lei referida). 
 
Decorre do enquadramento legal (e estatutário) resumidamente exposto que cabe à Câmara 

Municipal propor à Assembleia Municipal a extinção da empresa municipal TUMG � 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM. 
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B) Liquidação 

 

De acordo com o disposto no artigo 44º, n.º 1, da Lei n.º 53-F/2006, os órgãos da autarquia com 

competência para decidir a extinção da empresa devem definir os termos da liquidação do 

respectivo património. Neste sentido deve a Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal 

o modo dessa liquidação.  
 
Na definição dos termos da liquidação, deve atender-se à seguinte metodologia: 

1) num primeiro momento, deve ser assegurada a liquidação do passivo social; 
2) em seguida, deve ser partilhado o activo restante. 
 

Assim, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 64º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 

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

com o artigo 30º, dos estatutos da empresa, e nos termos dos artigos 34º, n.º 2 e 44º, n.º 1, 

da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propor à Assembleia Municipal a extinção 

(dissolução) da empresa municipal TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, 

EM, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande sob o n.º 

505 849 348, e com o NIPC 505 849 348, com os fundamentos de facto expostos, e 

posterior liquidação. 

 

Mais delibera propor, ao abrigo das mesmas disposições legais, à Assembleia Municipal 

que a liquidação do respectivo património se efectue nos seguintes termos: 

 

a) liquidação do passivo social; 

b) partilha do activo restante, mediante a sua transferência, em espécie, para a 

propriedade do município da Marinha Grande, único detentor do capital 

estatutário; 

c) no restante, o processo de liquidação se realize em função do disposto no Código 

das Sociedades Comerciais, com as necessárias adaptações; 

d) os liquidatários serão designados pela Câmara Municipal, no exercício dos poderes 

previstos para a designação dos membros do conselho de administração. 

 

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

Vereadores do P.S., tendo o Sr. Presidente feito uso do voto de qualidade, conforme 

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

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira esteve ausente da discussão e votação deste assunto por 

se encontrar impedido, nos termos do art.º 44º, nº 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, 

E.M. . 

 

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

 

«Votámos contra pelas seguintes razões: 

Inicialmente tínhamos intenção de não participar nesta votação atendendo em que na reunião 

de 19/04/2007 foi aprovada uma deliberação de continuidade da TUMG baseada numa 

proposta trazida por uma comissão constituída por representantes de todos os partidos do 

executivo municipal em reunião de 24/08/2006, e por essa razão entendíamos que essa era a 

deliberação válida e não aquela que se apresenta hoje aqui. 
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No entanto, e por forma a não inviabilizarmos aquilo que é o entendimento do executivo 

permanente, fizemos a seguinte proposta : 

� PROPOSTA 

 

Tendo em conta que na Assembleia Municipal, por parte do PSD, foi suscitada uma 

ponderação melhor da proposta de extinção da TUMG, proponho que essa ponderação seja 

feita e para isso se convide um elemento de cada partido representado na Assembleia 

Municipal de forma a que a proposta final do Sr. Presidente possa ser feita na base da 

ponderação também dessas mesmas opiniões. 

 

Os Vereadores do PS 

João Paulo Pedrosa 

Cidália Ferreira 

Álvaro Pereira�., 

 

que era uma forma de respeitar uma recomendação da Assembleia Municipal e ao mesmo 

tempo da discussão dessa proposta tentar encontrar a solução que melhor sirva os interesses 

do município. 

Face à rejeição dessa proposta, o que muito lamentamos, os Vereadores do Partido Socialista 

outra posição não poderiam assumir que não a rejeição de uma proposta que em consciência 

entendem não ter validade. Mais acrescentamos que para correcta análise e ponderação por 

parte da Assembleia Municipal sejam submetidos à apreciação dos seus deputados as actas da 

comissão, respectivas propostas e deliberações.» 

 

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

 

�Votei favoravelmente pois conhecidas as divergentes posições dos vários elementos do 

executivo esta transfere para o órgão legalmente competente � Assembleia Municipal, a 

decisão de deliberação sobre a extinção ou não da empresa.� 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente porque o ora proposto e deliberado vem na linha de definitiva solução 

das muitas irregularidades e ilegalidades que se têm verificado desde a sua constituição, no 

seu funcionamento e gestão. 

Esta proposta e deliberação vem em seguimento da anterior assumida pelo executivo que por 

maioria apontou como solução para os muitos problemas que diariamente tinha que enfrentar 

a única maneira de legalmente acabar com as irregularidades e ilegalidades. 

Como então se disse na discussão e apreciação primeira onde foi decidida a extinção eram 

muitos e continuam a ser os problemas que os gestores autárquicos tinham que assumir em 

soluções sem cobertura legal. Por isso até, algumas das pessoas convidadas para presidir ao 

Conselho de Administração da TUMG, conhecedoras destes factos e conscientes da gravidade 

das situações, não quiseram aceitar o convite para o exercer. 

Está neste número o colega do executivo Dr. João Paulo Pedrosa, que várias vezes convidado 

para exercer tal cargo sempre declinou tal convite. 

Mesmo na sua proposta, que nesta reunião acabamos de indeferir, ao longo da sua discussão 

propus-me aceitá-la e votá-la favoravelmente se ele aceitasse assumir responsabilidades como 

Presidente do Conselho de Administração da TUMG o que ele continuou a declinar 

peremptoriamente. 
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Quanto ao mais qualquer indeferimento nesta proposta conduziria a adiamento por tempo que 

por muito pouco que fosse punha em causa o transporte escolar que está à porta, razão mais 

do que suficiente para que insistíssemos na proposta e na sua deliberação.� 

 

O Sr. Presidente acedeu a que o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa prestasse o seguinte 

esclarecimento: 

 

�No início do mandato o Sr. Presidente da Câmara distribuiu os pelouros pelos Vereadores do 

executivo. Aos Vereadores do Partido Socialista atribuiu a Acção Social. Ao Sr. Vereador do 

P.S.D. atribuiu os transportes e o trânsito. É por isso correcto que a Administração desta 

empresa ficasse a seu cargo e não ao nosso. Se eventualmente o Sr. Presidente tivesse feito 

outra distribuição de pelouros não enjeitaríamos as nossas responsabilidades.�     

 

 

29 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO IPL-ESEL 

 

 

1191 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 02 de Agosto de 2007 e informação do 

Museu do Vidro, relativamente ao pedido de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso no 
Museu do Vidro � por parte do Instituto Politécnico de Leiria - ESEL, a realizar no dia 11 de 
Agosto de 2007, para um grupo de cerca de 11 estudantes chineses. 
 
Considerando que o pedido de visita e isenção foi solicitado no dia 12 de Julho de 2007 para 11 
de Agosto de 2007, e não sendo possível reunir extraordinariamente a Câmara, o Sr. Presidente, 

ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizou o pedido atendendo a que se trata de uma visita de 
alunos estrangeiros que frequentam o curso de Tradução/Interpretação Português/Chinês, cujo 

objectivo será o de proporcionar aos alunos o contacto com a cultura portuguesa, bem como a 

divulgação do Museu do Vidro, da história e identidade da comunidade marinhense, propondo-
se agora a ratificação deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

o Instituto Politécnico de Leiria � ESEL, do pagamento da taxa de ingresso ao Museu do 

Vidro para um grupo de 11 pessoas, conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

CARLA SOFIA PAULO DE JESUS, INQUILINA DO MUNICÍPIO, RESIDENTE NA 

RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 1.º DTO -  MOITA - , POR MOTIVO DE 

ALTERAÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO 

FAMILIAR 
 

 

1192 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED � , 
datada de 08/0/8/2007, referente a pedido de reapreciação do valor da renda fixado pelo 

Município, por parte da inquilina em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal 

corrigido do agregado familiar. 
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A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao aumento do rendimento 

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

alteração do valor da renda para 96,43 � (noventa e seis euros e quarenta e três cêntimos); 

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

Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NO 2.º DIREITO DO BLOCO 

M, SITO NA AVENIDA DA LIBERDADE, PARA A FRACÇÃO CORRESPONDENTE 

AO 2.º ESQUERDO DO MESMO BLOCO, POR MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA 

TIPOLOGIA HABITACIONAL À DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 

1193 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

datada de 31/07/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à transferência da inquilina 

Maria de Lurdes Anjos Matos e respectivo agregado familiar, residente num apartamento de 
tipologia T1, sito em Avenida da Liberdade Bloco M 2.º Direito, Casal de Malta, para a fracção 

correspondente ao 2.º esquerdo do mesmo bloco, por motivo de adequação da tipologia 

habitacional ao tipo de agregado familiar existente. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à necessidade premente de ajustar 

as tipologias habitacionais disponíveis à dimensão das famílias residentes em habitação 

social delibera, no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, autorizar a transferência da supracitada inquilina para a fracção correspondente 

ao 2.º esquerdo do Bloco M, sito na Avenida da Liberdade, a partir de Setembro de 2007. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DOS CUSTOS COM O 

MÉDICO 
 

 
1194 - Presente ofício da Casa do Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, com 

registo de entrada 6973, datado de 7 de Agosto de 2007, através do qual solicita apoio 

financeiro para suportar os custos com o serviço prestado pelo médico, referentes ao ano 2007, 

que ascendem os 7400,00, isto é: 
 7200,00 para os serviços prestados pelo médico (12 mesesx600,00) 
 200,00 para blocos de receitas e vinhetas. 

 
Presente cópia da declaração da Segurança Social, datada de 19 de Junho de 2007, que 

comprova que a associação requerente, com o número de identificação fiscal 504190466, tem a 

sua situação contributiva regularizada perante essa entidade.  
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Presente cópia da certidão do Serviço de Finanças da Marinha Grande, com data de 15 de 

Junho de 2007, confirmando que a Casa do Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande 

tem a sua situação tributária regularizada.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar os referidos documentos e  considerando que: 

 

Existem dúvidas quanto à interpretação do artigo 156.º do Orçamento do Estado para 

2007, que preceitua o seguinte: 

 

«Cessam , com efeito a 1 de Janeiro de 2007, quaisquer financiamentos públicos de 

sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde.» 

 

 A sua aplicação aos municípios colide com a autonomia financeira das autarquias 

locais; 

 

 O Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento elaborou uma Nota 

esclarecedora sobre a aplicação do referido normativo que mereceu a 

concordância daquele membro do Governo em 8 de Março de 2007, da qual se 

transcreve um extracto clarificador sobre a posição assumida: 

 

«Ora, parece-nos que aos municípios caberá o exercício da competência, legalmente 

atribuída à câmara municipal, de atribuir subsídios a entidades prestadoras de benefícios 

sociais aos funcionários dos municípios e bem assim aos familiares respectivos, âmbito na 

qual se insere o financiamento municipal de sistema de prestação de cuidados de saúde aos 

agentes apontados. Tal competência decorre, aliás, de um conjunto de atribuições 

municipais, nos termos do artigo 22.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (diploma que 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 

locais). 

 

Caso a finalidade da norma fosse a de limitar a acção dos municípios num domínio que é 

sua competência, tê-lo-ia feito de forma explícita pois estaria a limitar o exercício de 

competências municipais e, consequentemente, a interferir na esfera da autonomia local. 

 

Sem pôr em causa que a norma em concreto não deve, per si, aplicar-se à realidade 

autárquica, já que a mesma para tal não aponta expressamente, não deixa de ser verdade 

que existirão óbvias vantagens em termos de transparência, equidade e controlo do défice 

público, que a atribuição deste tipo de auxílios públicos em sede autárquica deverá ser 

ponderada e clarificada.»  

 

 Válidos os argumentos apresentados pela associação no seu requerimento;  

 

Delibera ao abrigo do artigo 64.º, n.º1, al. p), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conceder o subsídio 

solicitado no valor de 7400,00 (sete mil e quatrocentos euros), isto é: 

- 7200,00 (sete mil e duzentos euros)  para os serviços prestados pelo médico (12 meses 

x600,00) 

-  200,00 (duzentos euros) para blocos de receitas e vinhetas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 23.08.2007 e no dia 24.08.2007 

(continuação) 

Acta n.º 18 

 

 58 

 

 

33 - PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 1/FO/2007 � APURAMENTO DE FACTOS 

RELACIONADOS COM DIVERGÊNCIA DE DATAS EM CARIMBOS DE ENTRADA 

DE UM DOCUMENTO 





Presente ofício n.º 01, de 30/07/2007, remetido pela inquiridora Dr.ª Fernanda Morais Oliveira, 

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

em 03/05/2007, deu início ao processo de inquérito n.º 1/FO/2007, com vista ao apuramento 

dos factos relacionados com a �... divergência de datas nos carimbos de entrada da Câmara 

Municipal, existentes no original e duplicado do documento de impugnação judicial da decisão 

final proferida no âmbito do processo de contra-ordenação n.º 02/05.�. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 





34 - XVII CONGRESSO DA ANMP � LINHAS GERAIS DE ACTUAÇÃO 2007/2009 � 

DECLARAÇÃO DE VOTO





Presente o documento aprovado no XVII Congresso da A.N.M.P. � Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, referente às Linhas Gerais de Actuação 2007/2009, bem como a 

declaração de voto subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara e por mais de cem congressistas, 

cujos conteúdos se dão por integralmente reproduzidos e se anexam à presente acta (Anexo 4). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

35 - RECONFIGURAÇÃO (RECONVERSÃO) CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA 

GRANDE � HORÁRIO DE SAP 





1195 - Presente ofício enviado pelo Dr. Jorge Silva Pereira, Coordenador da Sub-Região de 

Saúde de Leiria, registado sob o n.º 7064, de 10/08/2007, relativo ao assunto mencionado em 

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

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa lamentou o facto de o Sr. Presidente ter feito esta 
reunião com o Presidente da A.R.S. sem que tivesse convidado o Vereador do P.S. a quem 

atribuiu o pelouro da saúde. Parece-lhe que isto vem no seguimento de uma certa tentativa de 
humilhação e discriminação dos Vereadores do P.S., que registam e entendem não ser correcta, 

apesar de reconhecerem que o Sr. Presidente se possa fazer representar por quem entender. 
Referiu ainda que o mais grave é a informação colocada no site com uma opinião pública em 

nome da Câmara e que os seus Vereadores não conheciam, o que acha lamentável, dado que 

esta matéria merecia uma posição consensual e do colectivo, uma vez que assim a posição 

assumida teria muito mais peso do que se se tratar de uma posição individual. 
Acrescentou ainda que nunca inviabilizaram qualquer posição da maioria sempre que foram 

chamados a tomar uma decisão, independentemente de terem opiniões divergentes.  
Como no caso do assunto em apreço tal não foi feito, os Vereadores do P.S. decidem apresentar 

a proposta que o Sr. Vereador passa a ler e cujo conteúdo se transcreve: 
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�PROPOSTA DOS VEREADORES DO PS 

 

Na sequência da proposta apresentada à câmara municipal por parte da sub-região de saúde 

de Leiria, os vereadores do PS têm a dizer o seguinte:  

Congratulam-se com uma proposta que visa melhorar muito o funcionamento e o atendimento 

aos utentes do centro de saúde da Marinha Grande, designadamente, no aumento do horário 

de atendimento aos doentes que pode ir até às 20 horas; a criação de uma equipa médica de 

cuidados domiciliários; 40% de consultas programadas; incremento de novas consultas, 

desabituação tabágica, medicina desportiva, adolescentes, adição e nutrição; a contratação de 

um técnico de serviço social; a contratação de um psicólogo e um telefonista e a melhoria 

generalizada das condições físicas do centro de saúde. 

 Tudo isto são medidas de grande importância para a Marinha Grande e para a prestação de 

cuidados de saúde à população que deles necessita. Entendemos por isso que é uma boa base 

de negociação e, no sentido de a tornar ainda melhor, os vereadores do PS referem o seguinte:  

Apesar de nos ganhos de 84 períodos por semana, que o documento diz haver por 

reestruturação do SAP, se encontrarem incluídos, presumimos, os tempos de consulta 

efectuados por médicos ou empresas de prestação de serviço nesta área, não pertencentes aos 

quadros do centro de saúde, damos como adquirido que a consulta aberta das 8 às 20 h é 

suficiente para atender todos os doentes que nesse período afluem à consulta. Isto, note-se, é 

um ganho muito significativo porque todos nós sabemos que muitos utentes recorrem ao SAP 

por não terem ou consulta ou disponibilidade de horário de consulta quando dela precisam.  

Todavia ficam a faltar, nesta proposta, os doentes chamados agudos de ambulatório do 

período das 20 horas às 8 da manhã, assim como também nada é dito nesta proposta sobre o 

funcionamento e o horário específico do SAP. 

 Assim, e na medida em que a consideramos uma boa base de trabalho para negociação entre 

a câmara e a ARS do Centro, os vereadores do PS vêm propor o seguinte: 

  

1. Manutenção da consulta aberta das 8 às 20 horas;  

 

2. Alargamento do processo de consulta aberta às extensões de Vieira de Leiria e Moita;  

 

3. Colocação de um médico a tempo inteiro na Garcia;  

 

4. Reestruturação do funcionamento do SAP que passe pela supressão do horário das 8 às 

20 h, uma vez que os agudos sem consulta programada são atendidos pela consulta 

aberta;  

 

5. Criação de um turno de SAP das 20 horas às 8 da manhã, constituído por um médico e 

um enfermeiro, para os doentes agudos de ambulatório desse período, já que se prevê 

que os doentes que antes vinham ao SAP por não ter consulta diurna, serão agora 

todos atendidos com o alargamento do horário de funcionamento da mesma;  

 

Proposta alternativa ao ponto nº 5  

 

5ª) - Tendo em conta que há um conjunto de freguesias do concelho de Leiria 

(designadamente, Barosa, Maceira, Coimbrão, Carvide, Monte Real e Amor) que se 

encontram mais perto do Centro de Saúde da Marinha Grande do que do Hospital 

de St.º André em Leiria, propomos que os utentes agudos de ambulatório destas 

freguesias, no período das 20 horas às 8 da manhã, possam ser atendidos no SAP 
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da Marinha Grande, com vantagens óbvias para o descongestionamento da 

urgência geral do Hospital de St.º André e da urgência Pediátrica. Nesta proposta 

passaria então a contar com um turno de SAP constituído por 2 médicos e 2 

enfermeiros.  

 

6. Que a câmara municipal estude a possibilidade de, através da empresa de transportes 

TUMG, disponibilizar um autocarro para transporte de utentes, sobretudo idosos, dos 

lugares mais distantes do concelho para o centro de saúde e respectivas extensões;  

 

7. Que a câmara municipal se disponibilize, junto da ARS do centro, para iniciar 

conversações com vista a um possível protocolo de transferência de competências da 

gestão das instalações dos centros de saúde do concelho para a câmara municipal, 

desde que sejam transferidos os respectivos meios financeiros, no sentido de assegurar 

que um equipamento de uso público tão intenso na Marinha Grande tenha as melhores 

condições de conforto e de funcionamento. 

 

OS VEREADORES DO PS 

 

João Paulo Pedrosa 

Álvaro Pereira 

Cidália Ferreira� . 

 

 

Antes de a antecedente proposta ser submetida a votação, o Sr. Presidente referiu que a mesma 
salvaguarda o que é essencial e para si o mais importante: o funcionamento do SAP � 
urgências.  
Em relação às acusações que lhe são feitas disse que não pretendeu humilhar ninguém nem 

nunca o quis fazer. Não insulta ninguém, apenas responde à letra às acusações que lhe são 

feitas. 
 
Posta à votação, a Câmara delibera por unanimidade aceitar a proposta subscrita pelos 

Srs. Vereadores do Partido Socialista para ser enviada e ponderada pela A.R.S., dando 

também conhecimento da mesma à Comissão de Utentes do Centro de Saúde.  

 
O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente o envio desta proposta à ARS porque acho que é uma contribuição 

positiva para a discussão do assunto saúde que está a decorrer por todo o País. 

Não sendo da competência da Câmara esta área da saúde, cumpre aos autarcas seguir com 

muita atenção esta área de prestação de serviços às populações e é nessa medida que os 

problemas ultimamente gerados com a retirada de benefícios aos utentes do Serviço Nacional 

de Saúde nos preocupam. Esta reforma que está a ser levada a cabo pelo governo tem 

conduzido à retirada de benefícios e encerramento de alguns serviços de prestação de saúde o 

que já ocasionou acidentes mortais, daí, e com isso, terem aumentado as razões da nossa 

preocupação e perda de credibilidade nas promessas do Governo de que tudo é solucionado 

quando os factos têm estado a apontar o contrário.� . 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para subscrever a declaração de voto do Sr. 

Presidente, o que foi aceite.   
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O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião pelas 17,45 horas, após a discussão e 

votação deste assunto, não tendo regressado. 
 



 

 

36 - ROTARY CLUB DA MARINHA GRANDE � TRANSMISSÃO DE TAREFAS 

PARA O MANDATO 2007/2008 





Presente ofício enviado pelo Rotary Club da Marinha Grande, registado sob o n.º 6702, de 

30/07/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 6). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

37 - INICIATIVA PARLAMENTAR APRESENTADA PELO SR. DEPUTADO 

FELICIANO BARREIRAS DUARTE NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

RELATIVA AOS PREÇOS DO GÁS NATURAL 





Presente email enviado pelo Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, Coordenador e Porta voz 
dos deputados do PSD na Assembleia da República, registado sob o n.º 7143, de 16/08/2007, 

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

reproduzido e se anexa (Anexo 7). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 





38 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e dois de Agosto de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.762.179,75 � 

(dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e nove euros e setenta e 

cinco cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 





 
ATENDIMENTO PÚBLICO 
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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 18,00 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente e por todos os Srs. 

Vereadores presentes na reunião os seguintes munícipes:  

 

1 � Maria La Salete Botas Letra, residente na Praia da Vieira, junto ao �KO Bar�, 

acompanhada de mais duas moradoras no mesmo local, que se vieram queixar sobre o ruído e 

a legalidade de funcionamento do referido estabelecimento. 
 
O Sr. Presidente referiu que o proprietário exibe um alvará de funcionamento só para 

uma parte do estabelecimento, e não para a parte do estabelecimento em que é produzido 

o ruído e que tantas reclamações tem ocasionado, pelo que de momento só poderá 

informar as munícipes de que o procedimento para a regularização da situação está a 

decorrer, esperando que já esteja para breve a sua resolução.  













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 DE OBRAS 

 

2. � OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA ESCOLA E.B. JOÃO BEARE � EMBRA � 

MARINHA GRANDE � � CONCURSO LIMITADO N.º 08/2007 (DEEM)� 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
 

3. �OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA ESCOLA E.B. JOÃO BEARE � EMBRA � 

MARINHA GRANDE� � CONCURSO LIMITADO N.º 08/2007 (DEEM)� 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

4. � COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO FRESCO - PEDRA � � 

CONCURSO LIMITADO N.º 10 /2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

5. � COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO FRESCO� � CONCURSO 

LIMITADO  N.º 10/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

6. �REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DO 

MERCADO MUNICIPAL � MARINHA GRANDE � � CONCURSO LIMITADO 

N.º 05/2007 (DEEM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
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7. �REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DO 

MERCADO MUNICIPAL � MARINHA GRANDE� � CONCURSO LIMITADO 

N.º 05/2007 (DEEM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
 

8. �EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE 

MALTA � 2ª FASE� � CONCURSO LIMITADO N.º 06/2007 (DEEM)� 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

9. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DO BREJO E 

NA RUA DA LAGOA - FIGUEIRAS � � CONCURSO LIMITADO N.º 04/2007 

(DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA. 

 

10. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DO BREJO E 

NA RUA DA  LAGOA - FIGUEIRAS � � CONCURSO LIMITADO N.º 04/2007 

(DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
 

11. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

12. PROJECTO DE DECISÃO DE ORDEM DE ENCERRAMENTO PREVENTIVO 

DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO SIMPLES ACTUALMENTE 

DENOMINADO �K.O.� SITO NO R/CHÃO � FRACÇÃO P - DO N.º 30 DA RUA 

DA BOAVISTA, FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE 

 

13. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO 

DO(S) RESPONSÁVEL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZIRAM À NÃO 

EXIGIBILIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRECTOR 

TÉCNICO DA OBRA REFERENTE AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO N.º 

172/05 � TITULAR: GIL & RUI, LDA. BEM COMO À NÃO SUBMISSÃO A 

DESPACHO DE UM SUPERIOR HIERÁRQUICO DO REQUERIMENTO N.º 

3597, APRESENTADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2006 E ATRAVÉS DO QUAL 

FOI ENTREGUE NESTA CÂMARA O LIVRO DE OBRA PRIMITIVO QUE 

HAVIA SIDO �EXTRAVIADO� 

 

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

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 

 
15. CONTRATO DE COMODATO. ZONA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO. 

 
16. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA RUA 

MACHADO SANTOS, APRESENTADO POR GUIDA MARIA FERREIRA 

FIGUEIREDO. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
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17. SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS 

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

RESCISÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 

 

18. PEDIDO DE APOIO PARA A 6ª CONCENTRAÇÃO MOTARD EM VIEIRA DE 

LEIRIA   

 

19. APOIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS ASURPI � REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE 

GRUPOS CORAIS. 

 

20. APROVAÇÃO DE SUBSIDIO PARA CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA SDR 

PILADO E ESCOURA 
 

21. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIOS DO 

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE 

 

22. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 83/07 � AP/DASED/EDU � CONCURSO 

PÚBLICO � ADJUDICAÇÃO. 

 
23. BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E DA RUA 

ENG. BERNARDINO BARROS GOMES- CONCURSO PÚBLICO N.º 07/07 � 

DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 

 

24. ABERTURA DE PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO DE 

CAUSAS, RESPONSABILIDADES E AUTORIA DOS FACTOS QUE 

LEVARAM À AVARIA DA CARRINHA KANGOO COM A MATRICULA 55-

41-MM 

 

25. APOIO LOGÍSTICO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

PARA O PLANO DE COMBATE AOS INCÊNDIOS � ANO DE 2006 

 

26. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 44/2006 � AP/DIRM/SIS � CONCURSO 

PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO LÍQUIDO À ETAR DA 

ESCOURA � REVISÃO DE PREÇOS 

 

27. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DOS SRS. VEREADORES 

 

28. PROPOSTA DE LOUVOR AO FUNCIONÁRIO PEDRO GOMES, DA DIRM, 

PELO SEU EMPENHO E COMPETÊNCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

DE SANEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA 

 

29. ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG, EM 

 

30. PEDIDO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTº 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, 

NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08). 
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31. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL � PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO. 

 

32. INQUÉRITO � CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE 

 

33. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. PRESIDENTE 

 

34. RESPOSTA AO REQUERIMENTO APRESENTADO NA REUNIÃO DO DIA 

28/06/2007 PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO PEREIRA  

 
 





1 - PROCESSOS DE OBRAS
 
 
1196 - REQ 2839/07 � PC 483/07 � Presente requerimento de JOSÉ GODINHO 
FERREIRA, com residência na Rua Marquês de Pombal, n.º 19 1º, Marinha Grande,  dando 
conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua dos Serviços Florestais, 

S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho de 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. No 

entanto, as obras deverão ser suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, sendo que, à 

data do inicio deste prazo de suspensão, todas as acções de desobstrução da via pública 

nos termos do art.º 40.º n.º 1 do RMEU deverão estar concluídas, conforme estipula o art.º 

41.º do mesmo diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1197 - REQ 2932/07 � PC 446/07 � Presente requerimento de HELDER MANUEL RAMA 

URSULA, com residência na Rua Pereira n.º 8, Amieira, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de edifício, sito na Rua Zona Industrial, 

n.º 7, Moita, Freguesia de Moita e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1198 - REQ 2328/07 � PC 403/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO AUGUSTO LUÍS, 
com residência na rua da Fé n.º11, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um muro, sito na Rua das Rosas, 

Pedra de Cima, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

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

 

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

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

do espaço público, não poderá exceder a altura de 0,80 m, podendo ser 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1199 - REQ 507/07 � PC 148-07 � Presente requerimento de CATARINA ALEXANDRA 

MARQUES SILVA, com residência na Rua das Portas Verdes n.º 5 4º Drtº, Marinha Grande, 

solicitando a informação prévia acerca da viabilidade de construção de moradia unifamiliar e 
anexos, sita no Engenho, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar:  

  

Ser inviável, porque num eventual pedido de licenciamento, nos moldes agora propostos, 

o mesmo não reuniria condições de aprovação e seria passível de indeferimento, 

fundamentado no n.º 5 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, designadamente por:  

 

a) Ausência de arruamento e de infra-estruturas de abastecimento de água e 

saneamento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1200 - REQ 725/05 � PC 44/02 � Presente requerimento de MIGUEL FERNANDO 

ALEGRE COUTO, com residência na Rua Júlio Esperança Brito n.º 3 - 1º Esqº, Ordem, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, em resposta a audiência prévia no âmbito da 

caducidade do alvará de licença de construção do edifício sito na Rua do Portinho, Garcia, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
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Após análise do processo, das informações técnicas anexas, após audiência previa ao 

interessado nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Dec.-Lei 442/91, de 15 de Novembro, e da justificação 

apresentada, que não foi aceite por a mesma não ter enquadramento legal, a Câmara 

delibera nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04  de Junho: 

  

Declarar a caducidade do alvará de licença de construção n.º 286/03, respeitante ao 

processo de construção n.º 972/99; 

  

Notificar o titular do processo para proceder à entrega do respectivo alvará; 

  

Notificar o técnico responsável pela execução da obra para entregar o correspondente 

livro de obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1201 - REQ 651/06 � PC 972/99 � Presente requerimento de FAUSTINO DIAS DA SILVA, 

com residência na Rua da Escola, S. Simão de Litém, Concelho de Pombal, em resposta a 

audiência prévia no âmbito da caducidade do alvará de licença de construção do edifício sito na 
Urb. Das Vergieiras Lote 2, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise do processo, das informações técnicas anexas, após audiência previa ao 

interessado nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Dec.-Lei 442/91, de 15 de Novembro, e da justificação 

apresentada, que não foi aceite por a mesma não ter enquadramento legal, a Câmara 

delibera nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 23º do DL n.º 445/91, de 20 Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo DL n.º 250/94,  de 15 de Outubro: 

  

Declarar a caducidade do alvará de licença de construção n.º 286/03, respeitante ao 

processo de construção n.º 972/99; 

  

Notificar o titular do processo para proceder à entrega do respectivo alvará; 

  

Notificar o técnico responsável pela execução da obra para entregar o correspondente 

livro de obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1202 - REQ 1770/05 � PC 355/05 � Presente requerimento de ANTÓNIO FERREIRA, com 
residência na Rua de Angola, n.º 80, Ordem, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do projecto de construção de uma moradia, anexos e muros 

(legalização), sita na Rua de Angola, n.º 80, Ordem, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Indeferir, nos termos ao abrigo da alínea a), do n.º1 e n.º 4 do Art.º 24º, 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, dado 

não observar a alínea a) do n.º 1 do Art. 11º da Portaria 1110/2001, de 19 de Set., Artigos 

69º N.1 d), 71º, 73º, 74º, 86º e 115º do RGEU, não se encontra instruído conforme 

estipulado nos n.º 3, 4 e 5 do Artigo 10º do RMEU e, ainda, por manifestamente afectar a 

estética do lugar em resultado dos diversos elementos acrescentados à construção 

principal, não serem delineados, executados e mantidos de forma a contribuir para a 

dignificação e valorização estética do conjunto em que se integram. Parte das construções 

(telheiros, capoeiras, coelheira e pombal) comprometem, pela sua aparência, proporções e 

localização, o bom aspecto da povoação, a beleza do lugar e conjunto arquitectónico 

envolvente. Acresce a indubitável ausência de enquadramento entre os alinhamentos 

propostos e os apontamentos consubstanciados pelos alinhamentos das construções mais 

recentes, comprometendo a visibilidade, segurança e bom funcionamento da rede viária 

confinante. 

  

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. 

 

 

1203 - REQ 2212/07 � PC 385/07 � Presente requerimento de PAULA CRISTINA 

MADEIRA SILVA SERRA, com residência na Rua António Batista n.º 38, Picassinos, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de ampliação de 

moradia unifamiliar, alteração interior do anexo e construção do muro frontal, sita na Rua D. 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

1. Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação: 

  

a) Projectos das especialidades, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do Decreto-

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

n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

 

b) Apresentar peças gráficas e escritas com a correcta designação do 

compartimento do anexo face ao equipamento e dispositivos de utilização 

representados. 

  

2. O muro a construir deverá observar as condições e características descritas no 

RMEU - Artigo 3º alínea x) n.º 4,  designadamente: 

 

a) Serem executados em alvenaria, rebocados e pintados; 

b) Quando confinantes com a via pública não excederem a altura de 80 cm, 

podendo contudo ser encimados com elemento gradeado com máximo de 70 

cm. 
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c) Quando, situados entre estremas, não excederem a altura de 1,80m, contados a 

partir da cota natural do terreno. 

d) Poderá aplicar-se para os muros entre extremas o disposto na alínea b), numa 

extensão de até 1,5m a contar do limite ao espaço público. 

  

3. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na frente do 

terreno, com dimensões, materiais e alinhamento a serem oportunamente definidos 

pelos Serviços Técnicos desta Câmara. 

  

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

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

de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09. 

  

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. 

 
 

1204 - REQ 2319/07 � PC 266/07 � Presente requerimento de GUILHERMINO SILVA 

OLIVEIRA, com residência na Rua 32 n.º 51, Casal Galego, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do projecto de licenciamento de estabelecimento comercial, 

sito na Rua Fernando Pessoa, Lote 1 n.º 17, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Plano de acessibilidades que garanta o cumprimento integral da rede de 

espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, 

técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de 

acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, nos termos 

do disposto no Dec.-Lei n.º 163/2006, de 08/08;  

 

b) Termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto 

enunciando, cumulativamente, o cumprimento integral das disposições 

contidas no referido diploma legal;  

 

c) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no 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.  

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 23.08.2007 e no dia 24.08.2007 

(continuação) 

Acta n.º 18 

 

 70 

2. O estabelecimento deve cumprir com todos os normativos e regulamentos legais 

em vigor, para a actividade em apreço, nomeadamente o Dec.-Lei n.º 243/86, de 20 de 

Agosto (Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho, em 

Estabelecimentos Comerciais de Escritório e Serviços) e a Portaria n.º 987/93, de 6 de 

Outubro;  

  

3. Todos os compartimentos devem ser dotados de ventilação directa para o exterior, 

ou dotados de dispositivos de ventilação e iluminação artificial. A ventilação deve ter 

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

instalações.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1205 - REQ 755/07 � PC 143/07 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na rua do Comércio n.º 25, Carvide, Freguesia de 

Carvide e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do projecto de construção de uma 

moradia, anexo e muros de vedação, sita na Fonte Santa, Marinha Grande, Freguesia e 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 

construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a 

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

Dec.-Lei n.º 163/2006, de 08/08;  

  

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

cumulativamente, o cumprimento integral das disposições contidas no referido 

diploma legal;  

  

c) Projecto de obras de urbanização, nos termos do disposto na alínea h) do Art.º 2º 

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

04/06, consubstanciando a ampliação da rede pública de abastecimento de água e a 

requalificação viária da Travessa da Rua Quinta Wernhagem, cuja instrução 

deverá ser objecto de prévia consulta aos serviços da DIRM e reger-se pelo 

disposto na Portaria n.º 1110/2001, de 19/09; 

  

d) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º 

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

04/06.  

  

1.2 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 
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de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04 

de Setembro;  

  

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

pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80 m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70 m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do Art.º 3º do RMEU. No muro 

entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se a alínea 

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

   

2. Informar:  

  

2.1 Ser viável a operação de destaque, dado que cumpre com o estipulado nas alíneas a) e 

b) do n.º 4 do Art.º 6º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-

Lei n.º 177/01, de 04/06, com o seguinte condicionalismo: 

  

a) Deverá ser emitida a respectiva certidão, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do Art.º 6º do 

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

04/06, condicionando o requerente a inscrever no registo predial, o ónus do não 

fraccionamento das parcelas resultantes dos 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.  

  

2.2 A parcela a destacar possui uma área total de 671.10 m2, a parcela remanescente 

possui uma área total de 722 m2 e é cedido ao domínio público a área total de 121.90 

m2.  

  

2.3 A parcela remanescente possui uma capacidade de construção bruta de 449.04 m2, nos 

termos do disposto no n.º 8 do Art.º 5º do regulamento do PDMMG em vigor.  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

1206 - REQ 756/07 � PC 138/07 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na rua do Comércio n.º 25, Carvide, Freguesia de 

Carvide e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do projecto de construção de uma 

moradia, anexo e muros de vedação, sita na Rua da Escola, Fonte Santa, Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

seguintes elementos:  

  

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

equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 

construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a 

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

Dec.-Lei n.º 163/2006, de 08/08;  

 

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

cumulativamente, o cumprimento integral das disposições contidas no referido 

diploma legal;  

 

c) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º 

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

04/06.  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

1.3 Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1207 - REQ 3751/06 � PC 1142/00 � Presente requerimento de FAUSTINO SILVA 

MENDES, UNIPESSOAL, LDA, com sede na Travessa S. Lourenço 2 � 2ºDtº, Pombal, 

Freguesia e Concelho de Pombal, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial do 

projecto de construção de uma moradia, sita na Quinta de Valdreanes, Lote 23, Portela, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 
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Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os projectos 

das especialidades, nos termos do n.º 4 do Art. 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1208 - REQ 2414/07 � PC 92/01 � Presente requerimento de URBIFIX � SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDª , com sede na Rua Eng.º 
André Navarro, n.º28 R/C, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, titular 

do alvará de loteamento n.º 01/06, do prédio sito no lugar de Comeira, da Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisoriamente das obras de urbanização. 
  

Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias. 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Receber provisória e parcialmente as obras de urbanização conforme auto anexo e 

mandar libertar o valor 175.363,79� (cento e setenta e cinco mil trezentos e sessenta e três 

euros e setenta e nove cêntimos) da garantia bancária NRº 125-02-0949075, datada de 20 

de Fevereiro de 2006, do Banco Comercial Português, S.A. � Millennium, no valor de 

253.113,12� (duzentos e cinquenta e três mil cento e treze euros e doze cêntimos), ficando 

retidos os restantes 77.749,43� (setenta e sete mil setecentos e quarenta e nove euros e 

quarenta e três cêntimos), na sequência dos valores a seguir descritos;  

  

1 � INFRA-ESTRURAS VIARIAS 

Esta componente não se encontra executada na totalidade, sendo o valor dos trabalhos em 

falta estimados em 22.231,56� (vinte e dois mil duzentos e trinta e um euros e cinquenta e 

seis cêntimos), que deverá ficar retido, reduzindo-se em 85% o montante da caução presta 

para esta componente depois de deduzido o valor dos trabalhos por executar, ou seja, 

89.836,20� (127.921,21� - 22.231,56� = 105.689,65 x 0,85). 

2 � REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS, DOMESTICA E PLUVIAL 

Aceitar a recepção provisória por estas se encontrarem concluídas em conformidade com 

o projecto aprovado, e libertar 75% do montante da caução prestada para esta 

componente.    

3 � ARRANJOS EXTERIORES 

Aceitar a recepção provisória  parcial  e libertar 45% do montante da caução prestada 

para esta componente, cujo valor é de 27 887,00� (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e 

sete euros), ficando retidos 55%  do referido montante no valor de 15 337,85� (quinze mil 

trezentos e sete euros e oitenta e cinco cêntimos).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1209 - REQ 280/07 � PC 53/07 � Presente requerimento de DIAMANTINO CONCEIÇÃO 

SILVA, com residência na Rua Principal, Ladeira, Concelho de Pombal, titular do alvará de 

loteamento n.º 1/92, do prédio sito na Avª. D. Dinis, Praia da Vieira, da Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva das obras de 
urbanização constantes no mesmo, designadamente infra-estruturas viárias e rede de 

abastecimento de águas. 
  

Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Recepcionar as obras de urbanização supra referidas, por, embora se verificar que as 

mesmas foram alteradas na sequência da execução da obra da �Estrada Atlântica�, estão 

em condições de ser recebidas definitivamente, e mandar libertar a garantia bancária, 

datada de 27 de Novembro de 1991, da Caixa de Credito Agrícola Mutuo de Pombal, 

CRI. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1210 - REQ 2002/07 � PC 1340/00 - Presente requerimento apresentado por NANIC - 

GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA, com sede  na Rua Ramiro de Matos Bilhau, n.º 3, 3º Dtº, 
Ajuda, Concelho de Peniche, titular do alvará de loteamento n.º 04/05, do prédio sito no lugar 

de Pedrulheira, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção 

provisoriamente das obras de urbanização. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias, que propõe o seguinte: 

   

Receber provisoriamente as obras de urbanização, conforme auto anexo e mandar 

libertar o valor de 105 040,12 � (cento e cinco mil e quarenta euros e doze cêntimos) da 

garantia bancária N.º 320 071, datada de 21 de Julho de 2005, do Banco Espírito Santo, 

no valor de 137 920,92 �( cento e trinta e sete mil novecentos e vinte euros e noventa e dois 

cêntimos), ficando retidos os restantes 32 880,80 �(trinta e dois mil oitocentos e oitenta 

euros e oitenta cêntimos), na sequência dos valores  a seguir descritos; 

  

 Na componente da rede viária 75% do valor de 78 240,56 �, ( setenta e oito mil 

duzentos e quarenta euros e cinquenta e seis cêntimos), ficando retidos 25% 

daquele montante no valor de 19 560,14 � ( dezanove mil quinhentos e sessenta 

euros e catorze cêntimos). 

 

 Nas componentes da rede de abastecimento de Agua e de drenagem de aguas 

residuais, domestica e pluvial 80% do valor de 31 988,66 � (trinta e um mil 

novecentos e oitenta e oito euros e sessenta e seis cêntimos), ficando retidos  20% 

daquele  montante no valor de 6 397,73 �(seis mil trezentos e noventa e sete euros e 

setenta e três  cêntimos). 

 

 Na componente dos arranjos exteriores 75% do valor de 27 691,70 � (vinte e sete 

mil seiscentos e noventa e um euros e setenta cêntimos), ficando retidos 25% do 
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referido montante no valor de 6 922, 92 �(seis mil novecentos e vinte e dois euros e 

noventa dois cêntimos). 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou aceitar o proposto pela comissão  de 

vistorias das infraestruturas, aumentando 5% à percentagem de cada uma das retenções 

das várias componentes, tendo em conta a valorização dos preços havida desde a data da 

elaboração dos respectivos orçamentos até agora. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1211 - REQ 1491/99 � PC 501/01 � Presente requerimento de PIRISCACONSTROÍ-

CONSTRUÇÕES,LDA, com sede na Rua das Portas Verdes n.º 13, Loja A, Cave, Marinha 

Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, titular do processo de licenciamento de 
construção de um edifício, PC 501/01 com alvará de licença n.º 571/03 de 16 de Setembro, do 

prédio sito na Rua Joaquim Tomé Feteira � Vieira de Leiria, a solicitar a correcção do valor da 

garantia bancária a libertar. 
 

Presente deliberação de 11-08-2005 que recebeu provisoriamente, as obras de 

urbanização referentes às redes de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais e parte das infraestruturas viárias, e que libertou 80% do 

valor da garantia bancária (9.987,02�), mas apenas relativa aos trabalhos da rede viária. 

 

Presente igualmente a informação da Comissão de Vistoria. 

 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Libertar o montante de 7.366,21� (sete mil, trezentos e sessenta e seis euros e vinte e um 

cêntimos), correspondentes a 80% do montante da caução prestada para a execução das 

Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Pluviais, informando 

do facto a respectiva entidade bancária.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
1212 - REQ 1907/07 � PC 141/05 � Presente processo de JOSÉ GASPAR NETO, com 
residência na Rua vale de S. João, n.º 43, Caranguejeira, Freguesia de Caranguejeira e 
Concelho de Leiria, referente ao licenciamento de um bloco habitacional, sito na Rua da Fonte 
Velha, Embra, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica que atesta ter havido lapso no calculo das taxas devidas 

atendendo ao facto de se considerar a proposta de edificação como uma operação 

geradora de um impacto semelhante a um loteamento, nos termos da alínea c) do Art.º53º 

do R.M.E.U., por se considerar uma sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas 

e ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, tráfego, parqueamento e ruído.    

    

A Câmara deliberou, ao abrigo do artigo 148, nº1 e 2 do C.P.A., com efeito retroactivo à 

data da deliberação tomada em 12/07/07, rectificar o valor de 18 644.472� para 13 

051.13�.   
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Mais deliberou igualmente informar que o presente valor foi obtido mediante o seguinte 

calculo: 

  

Taxa de compensação =0.8xCxK, sendo; 

  

             C=438.90�/m2, segundo a Portaria nº430/2006 de 03 de Maio 

                         K=0,040 

logo,  

  

                         0,8xCxK=0,8x438,90� x0,040= 14.0448 �/m2 

  

*  As áreas correspondentes a espaços verdes de utilização colectiva são de 

28m2/120m2 perfazendo um total de 413,0m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       14.0448 �/m2 x413,00m2 =5800,5024�. 

  

*  As áreas correspondentes a equipamento de utilização colectiva são de 

35m2/120m2 perfazendo um total de 516,25m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       14.0448 �/m2 x516,25m2 =7250,628�. 

   

O valor pecuniário a pagar à Ex. ma Câmara é corresponde a 13051.13� 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1213 - REQ 2225/07 � PC 388/07 � Presente requerimento de BAGO VERDE, LDA, com 
sede na Rua Ilha do corvo n.º 1, Casal da Formiga, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do projecto de licenciamento de um estabelecimento de restauração e 

bebidas, sito rua de Leiria E.N. 242, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Apresentar os projectos de especialidades aplicáveis nos termos do nº1 do artigo 

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

Lei 177/01 de 4 de Junho; 

 

b) Dar cumprimento aos condicionalismos do parecer emitido pela Autoridade de 

Saúde do Concelho da Marinha Grande que se refere no parágrafo 5 deste parecer 

técnico; 

 

c) Apresentar elementos gráficos e escritos que permitam averiguar que a proposta 

se adequa ao Dec.-Lei 163/06 de 08 de Agosto; 
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d) Indicar o nome do estabelecimento e da entidade exploradora; 

  

Mais deliberou informar, que a emissão da licença de utilização ficará condicionada à 

prévia apresentação da Certidão da Conservatória do registo Predial, comprovativa da 

Propriedade Horizontal da qual resulte que a fracção �A� corresponde ao 

estabelecimento ora em licenciamento.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1214 - REQ 2976/00 � PC 662/00 � Presente requerimento de DAVID BARBEIRO 

GASPAR, com residência na Rua dos Poços n.º 63, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de construção de uma moradia, sita na 

Lameira da Embra, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

desconformidade com alvará de loteamento (...) válido nos termos da lei", ao propor a 

divisão de um lote constituído por força do loteamento com o alvará 18/89, bem como a 

construção de uma moradia de tipo T4, de estrema a estrema, quando a tipologia 

admitida pelo loteamento é uma moradia do tipo T3, isolada. 

  

Mais deliberou informar ter excedido o prazo que lhe foi concedido ao abrigo dos artigos 

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

quaisquer alegações sobre a proposta de indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1215 - REQ 2394/07 � PC 536/03 � Presente requerimento de DAVID BARBEIRO 

GASPAR, com residência na Rua dos Poços, n.º 63, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto inicial de construção de 

uma moradia, garagem e muros, sita em Picassinos, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1216 - REQ 3061/07 � PC 746/06 � Presente requerimento de MANUEL ROSA DIAS 

PORTELA, com residência na Rua do Fagundo, Fagundo, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, solicitando aprovação do projecto de construção de um bloco habitacional, sito na Rua 

do Fagundo, Fagundo, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Indeferir com fundamento, fundamentado na alínea a) do nº1 , nº4 e nº5 do artigo 24º do 

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

nomeadamente: 

  

 Violar plano municipal de ordenamento do território, ausência de infra-estruturas 

de saneamento e , atendendo ás dimensões e configuração, ser a obra susceptível de 

comprometer o desenvolvimento correcto da paisagem e a sua beleza.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1217 - REQ 2515/06 � PC 572/05 � Presente requerimento de GALLOVIDRO, S A, com 
sede na Rua Vieira de Leiria, n.º 1, Marinha Grande, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação das alterações ao projecto de construção de um edifício destinado a 

armazém, sito na Rua do Centro, Casal da Formiga, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, condicionado à apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da 

notificação, do projecto de alterações de águas pluviais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1218 - REQ 299/07 � PC 567/99 � Presente requerimento de JORGE RENATO 

ASSUNCAO FRANCO, com residência na Rua Santa Isabel n.º 28 - 2º Drtº., Salgueiro, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao projecto de 

arquitectura de uma moradia unifamiliar, sita na Rua 10 de Junho- Lote 5 � Picassinos, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

  

Deverá apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projectos das especialidades, nos termos do n.º 4 do Art. 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1219 - REQ 2551/07 � PC 856/05 � Presente requerimento de DELIO RODRIGUES 

CARREIRA REI, com residência na Rua dos Pintores de Vidro, Lote 1 loja A, Embra, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações do projecto 
de licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito na Rua dos Pintores de Vidro, Lote 1 
loja A, Embra, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão, considerando a informação técnica que a acompanha, a 

Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos de alterações da fachada do edifício e de condicionamento acústico 

apresentados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1220 - Presente requerimento de Carlos Maia-Pinto, Administrador (Judicial) Único no 

processo especial de recuperação da Empresa �PIMENTA E ANTUNES, SOC. DE 

CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA.�, datado de 6 de Dezembro de 2005, solicitando 

prorrogações dos alvarás de licença de construção das obras de construção a cargo de 

Pimenta e Antunes, Soc. De Construções Civis, L.da. 

 

Presente igualmente informação dos serviços técnicos da DLOP. 

 

A Câmara deliberou: 

 

Informar reconhecer o interesse na conclusão das obras, não se mostrando aconselhável a 

demolição das mesmas por razões técnicas e económicas, pelo que deverá ser requerida, 

para cada uma delas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei 177/2001 de 4 de junho, a Concessão de 

uma licença especial para a sua conclusão. 

 

Deliberou informar igualmente que, no que respeita às alterações mencionadas no n.º 5 do 

requerimento em causa, deverá apresentar os elementos necessários à correcta apreciação 

e decisão municipal, no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação em 

vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1221 - REQ 1082/04 � PC 261/04 Presente processo de licenciamento de obras de VITOR 

MANUEL ABREU DUARTE e respectiva deliberação tomada em reunião de Câmara de 26 

de Julho de 2007. 
  

Presente despacho do Sr. Presidente da Câmara solicitando a reformulação do parecer técnico e 

dos procedimentos que se lhe seguiram, tendo em conta informação transmitida pelo Gabinete 

Jurídico. 
  
Presente informação técnica relativa ao despacho do Sr. Presidente da Câmara. 
  
Após análise da pretensão, considerando o conjunto de informações e despachos que sobre a 

mesma foram exaradas, a Câmara deliberou rectificar, ao abrigo do disposto no artigo 148º 

do CPA, a redacção da deliberação de Câmara datada de 26 de Julho de 2007 

completando a sua fundamentação de direito, passando a mesma a ter a seguinte 

redacção: 
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Indeferir ao abrigo da alínea a) do nº1 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o nº4 do Dec.-Lei 93/90 de 

19/03 com a redacção dada pelo Decreto-Lei 180/2006 de 6 de Setembro e as alíneas b), c) 

e d) do ponto 4 do RMEU.  

  

Mais deliberou remeter o processo ao Gabinete Jurídico para que sejam tomados os 

necessários procedimentos no sentido do requerente ser notificado a, no prazo máximo de 

30 dias, demolir a construção edificada sem licenciamento. 

  

Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do CPA, sem que a requerente tenha apresentado alegações capazes de 

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

1222 - REQ 51/07 � PC 32-07 � Presente requerimento de MINISTÉRIO DA ECONOMIA-

DELEG.REG.DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana n.º 74, Coimbra, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do pedido de localização do 

estabelecimento industrial do Tipo 3 requerido pela firma 3DTECH-PRODUÇÃO, 

OPTIMIZAÇÃO E REENGENHARIA, LDA, sita na Estrada de Leiria, 210 Fracções C/D, 

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

  

Aprovar o pedido de localização do estabelecimento industrial do Tipo 3 requerido pela 

firma 3DTECH-PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E REENGENHARIA, LDA, nos termos 

em que o  mesmo se encontra formulado, por a mesma se situar em terreno abrangido 

pela Zona Industrial da Marinha Pequena, tal como a mesma se encontra designada no 

n.º1 do artigo 7º do Regulamento do PDM da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade 
 



2 - �OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA ESCOLA E.B. JOÃO BEARE � EMBRA � 

MARINHA GRANDE � � CONCURSO LIMITADO N.º 08/2007 (DEEM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1223 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

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

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por � Obras de 

Beneficiação na Escola E.B. João Beare � Embra Marinha Grande �, de acordo com o 

disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - �OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA ESCOLA E.B. JOÃO BEARE � EMBRA � 

MARINHA GRANDE� � CONCURSO LIMITADO N.º 08/2007 (DEEM)� NOMEAÇÃO 

DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

 
1224 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

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

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �  Obras de Beneficiação na Escola E.B. João Beare � Embra � 

Marinha Grande�, adjudicada à firma � Litobras Lda.  �, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - � COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO FRESCO - PEDRA � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 10 /2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1225 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

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

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por � Colector doméstico na 

rua João Fresco - Pedra�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, 

de 29 de Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

5 - �COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO FRESCO� � CONCURSO LIMITADO  

N.º 10/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1226 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 
obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

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

Diploma citado. 
 

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Colector doméstico na Rua João Fresco � Pedra�, adjudicada à 

firma � Pinto e Braz, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 - �REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DO 

MERCADO MUNICIPAL � MARINHA GRANDE � � CONCURSO LIMITADO N.º 

05/2007 (DEEM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA. 
 
 
1227 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � A Encosta � Construções SA  � 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por � Remodelação da rede 

de esgotos domésticos e pluviais do Mercado Municipal � Marinha grande �, de acordo 

com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

7 - �REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DO 

MERCADO MUNICIPAL � MARINHA GRANDE� � CONCURSO LIMITADO N.º 

05/2007 (DEEM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1228 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

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

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada � Remodelação da rede de esgotos domésticos e pluviais do Mercado 

Municipal � Marinha Grande�, adjudicada à firma � A Encosta, Construções, SA.  �, o 

técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - �EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE 

MALTA � 2ª FASE� � CONCURSO LIMITADO N.º 06/2007 (DEEM)� NOMEAÇÃO 

DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1229 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 
obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

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

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada � Execução de obras de beneficiação na Escola de Casal de Malta � 

2ª Fase�, adjudicada à firma �Mesis, Engenharia Lda.�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DO BREJO E NA 

RUA DA LAGOA - FIGUEIRAS � � CONCURSO LIMITADO N.º 04/2007 (DIRM)� 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
1230 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

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

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Execução de colector 

doméstico na Travessa do Brejo e Rua da Lagoa - Figueiras�, de acordo com o disposto 

n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DO BREJO E NA 

RUA DA  LAGOA - FIGUEIRAS � � CONCURSO LIMITADO N.º 04/2007 (DIRM)� 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

 

1231 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 
obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

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

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

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

obra da Empreitada �Execução de colector doméstico na Travessa do Brejo e na Rua da 

Lagoa � Figueiras�, adjudicada à firma �Civilvias Lda.� o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 
 

1232 - Presente proposta para atribuição de topónimos aos arruamentos constantes nas plantas 

de localização que se dão por reproduzidas e se anexam à presente acta: 
 
Rua do Casal da Lebre, Comeira, liga com a Rua Quinta da Lagoinha e com a Rua das 
Fontainhas.  
 

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

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera atribuir o topónimo ao arruamentos constantes das plantas de localização que se 

dão por reproduzidas e se anexam à presente acta (Anexo 9): 

 
Rua do Casal da Lebre, Comeira, liga com a Rua Quinta da Lagoinha e com a Rua das 

Fontainhas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 





A presente reunião foi interrompida pelas 18,15 horas, sendo retomada amanhã, dia 

24/08/2007, pelas 09,30 horas, para continuação da discussão e aprovação de assuntos não 

incluídos na ordem do dia. 
 



 
 

A presente reunião foi retomada pelas 10,10 horas do dia 24/08/2007, sob a presidência 

do Sr. Presidente e com a presença dos seguintes Srs. Vereadores: 
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Artur Pereira de Oliveira; 
 João Paulo Féteira Pedrosa 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira 
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O Sr. Vereador  Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira não esteve presente. 
 
 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira chegou à continuação da 

reunião pelas 10,25 horas, quando se iniciava a discussão e votação do assunto não incluído na 

ordem do dia, com a epígrafe �PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS 

EVENTUALMENTE DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA 

RUA MACHADO SANTOS, APRESENTADO POR GUIDA MARIA FERREIRA 

FIGUEIREDO. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA.�. 

 

 



 
 

12 - PROJECTO DE DECISÃO DE ORDEM DE ENCERRAMENTO PREVENTIVO 

DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO SIMPLES ACTUALMENTE 

DENOMINADO �K.O.� SITO NO R/CHÃO � FRACÇÃO P - DO N.º 30 DA RUA DA 

BOAVISTA, FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE 

 

 

1233 - Presente reclamação de �barulho excessivo no bar K.O.�, de 02 de Agosto de 2007  
(registo de entrada n.º 6816) 
Presente ofício do Governo Civil do Distrito de Leiria, de 06 de Fevereiro de 2007 (registo de 

entrada n.º 1253) dando conhecimento à Câmara Municipal do envio de um abaixo-assinado de 
duas dezenas de pessoas reclamando do ruído emitido pelo estabelecimento K.O.  
Presente abaixo-assinado de duas dezenas de pessoas, de 11 de Janeiro de 2007 (registo de 
entrada n.º 374) 
 

Tendo em consideração que,  
 

a) Em 11 de Janeiro de 2007 deu entrada nesta Câmara Municipal um abaixo-assinado de duas 
dezenas de munícipes, ao qual corresponde o registo de entrada n.º 374, através do qual é 

denunciado que o funcionamento do estabelecimento denominado K.O., sito na Rua da 
Boavista n.º 30, produz ruído �insuportável�, �tornando impossível a coabitação� com o 
estabelecimento. 
 
b) O mesmo abaixo-assinado foi igualmente enviado para o Governo Civil do Distrito de 
Leiria, que dele deu conhecimento a esta Câmara Municipal em 06 de Fevereiro de 2007. 
 
c) Em 02 de Agosto de 2007 deu entrada nesta Câmara Municipal uma reclamação de ruído 

incomodativo provocado pelo funcionamento do estabelecimento, mais concretamente pela 
música existente no mesmo, por parte de um dos condóminos do prédio no qual o 

estabelecimento se encontra instalado (registo de entrada n.º 6816) 
 
d) As reclamações de ruído incomodativo provocado pelo funcionamento do estabelecimento 

sito no n.º 30 da Rua da Boavista (à data denominado �Tasquinha Bar�) não se reportam apenas 
ao corrente ano pois, pelo menos, no atendimento ao público das reuniões de Câmara 
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Municipal de 11/11/2003 e 02/06/2005 já havia sido abordado o assunto pela reclamante 

Lucinda Parreira Dinis Silva Francisco.  
 
Face ao exposto e atendendo a que: 
 
- O descanso, a tranquilidade e o sono são direitos constitucionalmente consagrados que se 

inserem quer no direito à integridade física, preceituado no n.º 1 do artigo 25º da Constituição 

da República Portuguesa quer no direito ao ambiente e qualidade de vida constitucionalmente 
consagrado no artigo 66º (Vide Acórdão da Relação de Coimbra, de 06/12/2005), cujo respeito 

se torna imperioso respeitar; 
 
- Em caso de conflito de direitos, designadamente entre direito à saúde, integridade física e 

repouso por um lado e direito ao trabalho, por outro, os primeiros prevalecem, uma vez que a 
Constituição concede maior protecção aos direitos, liberdades e garantias do que aos direitos 

económicos, nestes últimos se inserindo o direito ao trabalho e à iniciativa económica privada 

(Vide Acórdão da Relação de Coimbra de 05/07/2000); 
 
- Compete às Câmaras Municipais, nos termos do Regulamento Geral do Ruído, consagrado no 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pelo D.L. n.º 278/07, de 01 de Agosto, o 

poder - dever de adoptar as medidas imprescindíveis para evitar a produção de danos graves 

para a saúde humana e para o bem-estar das populações  produzidos por actividades que violam 

o referido Regulamento, nomeadamente pela laboração de estabelecimentos comerciais que, 
nos termos da alínea a) do artigo 3º do Regulamento, é qualificada como �actividade ruidosa 

permanente� 

 

A Câmara Municipal delibera, nos termos conjugados da alínea d) do n.º7 do art. 64º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e n.ºs 

1 e 2 do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pelo D.L. n.º 278/07, 

de 01 de Agosto, sejam notificados Eugénio Duarte Guerra e Maria de Fátima Cunha 

Oliveira Guerra, enquanto proprietários do estabelecimento comercial instalado e em 
funcionamento na fracção P do n.º 30 do prédio sito na Rua da Boavista, Praia da Vieira, 

freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, e o explorador do mesmo 
estabelecimento Paulo Sérgio Lucas Amaro dos Santos Silva, que dispõem de 3 dias, a contar 
da data da sua notificação, para se pronunciar por escrito sobre o projecto de ordem de adopção 

da medida cautelar de encerramento preventivo  imediato do estabelecimento acima 
identificado, que a seguir se transmite: 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos conjugados da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro e artigo 27º do D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na redacção dada pelo D.L. n.º 

278/2007, de 01 de Agosto, pretende ordenar a Eugénio Duarte Guerra e Maria de Fátima 

Cunha Oliveira Guerra, proprietários do referido estabelecimento comercial, residentes na 
fracção Z do n.º 30 da Rua da Boavista, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 
Grande e Paulo Sérgio Lucas Amaro dos Santos Silva, explorador do estabelecimento, 
residente Rua Aláudio Pereira Lavos, n.º 8, 1º dto, freguesia Vieira de Leiria, concelho da 

Marinha Grande, que no dia imediatamente seguinte à notificação da medida cautelar de 

encerramento preventivo do estabelecimento, procedam ao encerramento do estabelecimento 
comercial acima devidamente identificado até à apresentação nesta Câmara Municipal de 

declaração de Técnico que ateste que o referido estabelecimento cumpre as normas gerais sobre 
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prevenção do ruído e as normas do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, à qual 

se refere o n.º 3 do artigo 3º do D.L. n.º 129/2002, de 11 de Maio.  
 
Caso não procedam voluntariamente ao encerramento imediato do estabelecimento, a Câmara 

Municipal, com a colaboração das autoridades policiais locais, procederá ao encerramento 

preventivo e coercivo do estabelecimento comercial, nos termos do n.º 2 do artigo 27º do D.L. 

n.º 278/2007, de 01 de Agosto, até à apresentação nesta Câmara do documento já mencionado 

que comprove que o funcionamento do estabelecimento comercial cumpre as normas gerais 
sobre prevenção do ruído e as normas do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.  
 
O desrespeito pelo acto administrativo que determine o encerramento preventivo do 
estabelecimento comercial sito no n.º 30 da Rua da Boavista, Praia de Vieira, freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, constituirá crime de desobediência nos termos 
do artigo 348º do Código Penal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO DO(S) 

RESPONSÁVEL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZIRAM À NÃO 

EXIGIBILIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRECTOR TÉCNICO 

DA OBRA REFERENTE AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO N.º 172/05 � TITULAR: 

GIL & RUI, LDA. BEM COMO À NÃO SUBMISSÃO A DESPACHO DE UM 

SUPERIOR HIERÁRQUICO DO REQUERIMENTO N.º 3597, APRESENTADO EM 23 

DE OUTUBRO DE 2006 E ATRAVÉS DO QUAL FOI ENTREGUE NESTA CÂMARA 

O LIVRO DE OBRA PRIMITIVO QUE HAVIA SIDO �EXTRAVIADO� 

 

 

1234 - Presente Processo de Construção n.º 172/05 � Titular: Gil & Rui � Construções, Lda . 
 
Presente Informação do Gabinete de Apoio Jurídico n.º 25/JA/2007, de 13/06/07. 
 
Após apreciação dos elementos acima referidos e considerando que: 
 
Em 03 de Março de 2006 a Sociedade Gil & Rui - Construções, Lda entregou na Secção de 

Licenciamento de Obras Particulares, através do requerimento n.º 735 um novo livro de obra 

em substituição do primitivo, alegando apenas que este último se havia �extraviado da obra�. 
 
Na sequência do requerimento apresentado, o Sr. Presidente emitiu despacho, em 03/08/2006 

enviando-o para análise do GAJ, tendo este gabinete elaborado ofício n.º 8244, de 09/08/2006, 

no qual se requer ao titular do alvará para provar o que havia alegado no requerimento 

apresentado, nomeadamente entregando nesta Câmara uma cópia da Participação do extravio às 

autoridades policiais.   
 
No entanto o titular do alvará veio apenas em 23 de Outubro de 2006 referir que �o livro de 

obra que anteriormente tinha sido dado como perdido, foi entretanto encontrado pelo que o 

apresenta agora (�)�  
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A Divisão de Licenciamento de Obras Particulares recepcionou a resposta ao ofício do GAJ, 

não a submetendo nem a despacho prévio de qualquer superior hierárquico nem a remetendo ao 

GAJ para aferir do cumprimento do ofício que este gabinete havia enviado em 09/08/2006. 
 
Não tendo sido exigido à Sociedade Gil & Rui � Construções, Lda, nem a prova do alegado no 

requerimento n.º 735 nem a mera indicação das datas do �extravio� e do �aparecimento� do 

livro de obra primitivo ou sequer a entrega do Termo de Responsabilidade do Director Técnico 

da Obra, legalmente exigível nos termos do n.º 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aceitou a referida Divisão simultaneamente com tal resposta o livro 

de obra primitivo e o pedido de licença de utilização, tramitando em seguida para marcação da 

respectiva vistoria. 
 
Pelo que actualmente existem no processo de licenciamento dois livros de obra, que pelos 
factos mencionados na Informação n.º 25/JA/07, constituem elementos de prova da prática de 

dois crimes de falsificação de documento por parte do Director Técnico da Obra.      
 

A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea d) do n.º7 do art. 64º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 e n.º 2 do artigo 85º do 

D.L. n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local -, ordenar a instauração de processo de 

inquérito para apuramento da autoria e das circunstâncias que conduziram quer à não 

submissão a despacho de um superior hierárquico do requerimento n.º 3597, apresentado 

em 23 de Outubro de 2006 através do qual foi entregue nesta Câmara o livro de obra 

primitivo relativo ao processo de construção n.º 172/05 quer à ausência de remessa do 

mesmo ao GAJ a fim deste gabinete aferir do cumprimento do ofício que havia enviado 

em 09/08/2006, bem como a não exigibilidade do Termo de Responsabilidade do Director 

Técnico da Obra, legalmente exigível nos termos do n.º 1 do artigo 63º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação.  

 

Mais delibera, de acordo com o artigo 51º do D.L. n.º 24/84, de 16 de Janeiro, nomear 

Inquiridor do Processo de Inquérito a funcionária Dr.ª Fernanda Morais Oliveira, 

Técnica Superior de 2ª Classe (jurista).  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 
 
1235 - Presente informação n.º 71/2007, de 20 de Agosto, da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, na qual se propõe a aplicação de uma penalidade no valor de 9.734,40 euros, à 

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

e aplicação de herbicidas no concelho da Marinha Grande, por incumprimento de obrigações 

contratuais. 
 
Considerando que, de acordo com a cláusula 15ª do contrato, é possível à entidade adjudicante 

aplicar penalidades ao adjudicatário em caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato. 
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 A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação n.º 71/2007, da DASU, que 

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

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

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

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

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

9.734,40 euros, com os fundamentos e bases constantes da informação referida. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - CONTRATO DE COMODATO. ZONA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO. 
 
 
1236 - Considerando que o estacionamento disponível no centro da cidade da Marinha Grande 

é escasso e que essa situação não propicia a fluidez de tráfego e o acesso aos diversos espaços, 

comerciais ou não, aí localizados. 
 
Considerando que foi possível acordar com os proprietários de vários prédios urbanos a 

cedência dessas áreas com vista à sua utilização temporária enquanto zona de estacionamento 

público. 
 
Presente minuta de contrato de comodato a celebrar entre o município e os proprietários desses 

prédios urbanos. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 

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

celebração de contrato de comodato, nos termos constantes da  minuta, que também se 

aprova. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
16 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EVENTUALMENTE 

DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA RUA MACHADO 

SANTOS, APRESENTADO POR GUIDA MARIA FERREIRA FIGUEIREDO. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 
 
1237 - Presente requerimento apresentado por Guida Maria Ferreira Figueiredo, através do qual 

solicita indemnização por danos eventualmente decorrentes da execução de obras públicas na 

Rua Machado Santos. 
 
Presente Informação n.º 14/2007/MAC, de 20 de Junho, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
- A existirem danos indemnizáveis o dever do seu ressarcimento recaí sobre o adjudicatário da 
empreitada �Urbanismo Comercial � 3ª Fase�. 

- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

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

Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pela requerente. 
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Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 14/2007/MAC, que fica 

anexa (Anexo 10) e se dá por reproduzida, delibera notificar a requerente para audiência 

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

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

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

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

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

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

RESCISÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 

 
 
1238 - Presente informação n.º 75/2007, de 21 de Agosto, da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, na qual se propõe a rescisão do contrato celebrado com a empresa Vadeca, SA, 

adjudicatária do serviço de varredura manual de ruas, com corte de ervas e aplicação de 

herbicidas no concelho da Marinha Grande, por incumprimento de obrigações contratuais. 
 
Considerando que, de acordo com a cláusula 17ª do contrato, «o incumprimento, por uma das 

partes, dos deveres resultantes do contrato, confere, nos termos gerais de direito, à outra parte, 

o direito de rescindir o contrato». 
 
Considerando que, de acordo com a cláusula 18ª do contrato, «considera-se incumprimento 
definitivo, quando houver atraso na prestação dos serviços, por período superior a trinta dias 

úteis». 
 
 A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação n.º 75/2007, da DASU, que 

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

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

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

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

Procedimento Administrativo, sobre a intenção de rescisão do contrato, com os 

fundamentos e bases constantes da informação referida. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - PEDIDO DE APOIO PARA A 6ª CONCENTRAÇÃO MOTARD EM VIEIRA DE 

LEIRIA   

 
 
1239 - Presente informação n.º 81/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 16/08/2007, dando conta que o Clube Motard Moutabout da Vieira de 
Leiria apresentou a esta autarquia um ofício datado de 8 de Março de 2007, relativo a um 
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pedido de apoio para a realização da 6ª Concentração Motard naquela localidade, realizado 

entre 20 e 22 de Julho de 2007. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem 

merecido o apoio da autarquia nas edições anteriores, considerando que os festejos 

contribuem para a animação de verão daquela localidade, possibilitando a participação 

de forma gratuita da população em geral nas actividades e nos espectáculos, considerando 

já a tradição que tais festividades encerram nesta freguesia, e tendo em conta que este 

evento funciona como pólo de atracção turística, pois traz ao nosso Concelho cada vez 

mais participantes e seus acompanhantes, oriundos de vários pontos do país, dando mais 

dinamismo à economia local, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Art.º 64º da Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

atribuir um subsídio no valor de 1.000 � (mil euros) ao Motabout Clube Motard de Vieira 

de Leiria, com o Apartado 23, 2430-790 Vieira de Leiria, com o contribuinte nº 504 945 

980,para apoiar a realização da 6ª Concentração Motard. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2007 A 71 e pode agora ser alvo de 

deliberação uma vez que já foram entregues os documentos legalmente exigíveis. 

 

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. 

 

 

19 - APOIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS ASURPI � REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE GRUPOS 

CORAIS. 

 

 
1240 - Presente informação n.º 80/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 16/08/2007, dando conta que a colectividade Associação Sindical União 

dos Reformados, Pensionistas e Idosos ASURPI apresentou a esta autarquia um ofício datado 

de 5 de Março de 2007, relativo a um pedido de apoio para a realização do IX Encontro de 
Grupos Corais, realizado a 20 de Maio de 2007. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que este evento tem 

merecido o apoio da autarquia nas edições anteriores e que o seu impacto junto da 

população idosa tem sido muito favorável, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 

64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) à Associação Sindical 

União dos Reformados, Pensionistas e Idosos ASURPI, contribuinte fiscal nº 502 870 419, 

com sede na Rua 18 de Janeiro, nº 13, 2430 256 Marinha Grande, para apoiar a 

realização do IX Encontro de Grupos Corais. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2007 A 38 e pode agora ser alvo de 

deliberação uma vez que já foram entregues os documentos legalmente exigíveis. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - APROVAÇÃO DE SUBSIDIO PARA CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA SDR 

PILADO E ESCOURA 

 
 
1241 - Presente informação n.º 77/2007 datada de 06.08.07 do Chefe de Divisão da DASED 
dando conta de que a colectividade Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura 
apresentou a esta autarquia um ofício datado de 03 de Abril último, relativo a um pedido de 

apoio para as obras já iniciadas no seu Pavilhão Multiusos e que se destinam à criação de uma 

Biblioteca/Sala de Informática. 
 
Este pedido já tinha sido presente o ano passado, onde o custo estimado atinge um montante 

entre 25.000 � e os 30.000 �, conforme informação veiculada pelos nossos serviços da 

Biblioteca Municipal. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que este espaço e 

conjunto de equipamentos inerentes pretende funcionar naquela localidade como um 

verdadeiro centro de dinamização da leitura e de outras actividades ligadas à cultura, e 

considerando 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, delibera, ao abrigo da alínea a) do nº 4 do Artº 64º 

da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir o subsidio no valor de 7.500,00 � (sete mil e quinhentos euros) à 

Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, contribuinte nº 501 804 218, com 

sede na Rua da Colectividade, nº 3 - Pilado � 2430 471 � Marinha Grande, para apoiar a 

primeira fase de construção das Biblioteca e Sala de Informática. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 080701 da acção 2007/A/94. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do Art.º 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIOS DO MUNICIPIO 

DA MARINHA GRANDE 

 

 
1242 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 14/08/2007, referente aos cálculos de rendas de vários apartamentos, pertença do 

Município da Marinha Grande. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

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

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

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

abaixo indicados, a partir do mês de Outubro de 2007. 

 
Praceta da Liberdade � Casal de Malta 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/06 Renda/07 

Paula 

Cristina R. 

S. Correia 

7 1º Esq. 01/10/2005 12,58 � 59,95 � 

 
 
Rua 4 � Casal de Malta 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/06 Renda/07 

Celeste 

Botas 

Pereira 

4 4º Dto 01/10/2005 9,20 � 11,83 � 

Célia Mª R. 

F. Lourenço 

5 2º D. 28/09/2005 26,27 � 8,40 � 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 83/07 � AP/DASED/EDU � CONCURSO 

PÚBLICO � ADJUDICAÇÃO. 

 
 
1243 - Presente o processo de aquisição nº 83/07 - AP/DASED/EDU, relativo à confecção e 

fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da Marinha Grande, 
acompanhado do relatório do Júri, na sequência do Concurso Público realizado de acordo com 

deliberação de Câmara do dia 20 de Julho de 2007, que após apreciação das propostas 

recebidas propõe a adjudicação do serviço de confecção, fornecimento e distribuição aos 

alunos de refeições nas cantinas escolares do concelho da Marinha Grande, conforme descrito 

no Caderno de Encargos, no período entre 17 de Setembro e 21 de Dezembro de 2007, à 
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empresa Gertal, S.A., pelo valor global de 117.567,45 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, por ser a proposta de mais baixo preço, após aplicação do critério de desempate, previsto 

na alínea a), nº 2 do artigo 4 do Programa de Concurso. 
 

Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal delibera concordar com 

as conclusões produzidas pelo júri no seu relatório de 21 de Julho de 2007 na sequência 

da  realização de Concurso Público e assim, adjudicar o serviço de confecção, 

fornecimento e distribuição aos alunos de refeições nas cantinas escolares do concelho da 

Marinha Grande, conforme descrito no Caderno de Encargos, no período entre 17 de 

Setembro e 21 de Dezembro de 2007, à empresa Gertal, S.A., pelo valor global de 

117.567,45 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta de mais 

baixo preço.  

 

Delibera ainda aprovar a minuta do contrato, dada por reproduzida e anexa (Anexo 11), 

nos termos do art.º 64 do Decreto Lei 197/99 de 8 de Junho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

23 - BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E DA RUA ENG. 

BERNARDINO BARROS GOMES- CONCURSO PÚBLICO N.º 07/07 � DIRM. 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 
 
 
1244 - Presente projecto, memória descritiva, programa de concurso, caderno de encargos, 

medições, e plano de segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente informação da DIRM com a Ref. SS./08/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do nº 2 do Art.º 48º do Dec-Lei nº 59/99 de 2 de 

Março. 

 

O preço base do concurso é de 358.114,88 euros (Trezentos e cinquenta e oito mil, cento e 
catorze euros e oitenta e oito cêntimos). 
 
Prazo de execução de 240 dias. 
 

Este trabalho deve ser incluído nas diversas rubricas: 
 
� objectivo 2.4.3.1, acção 2006/I/79 � remodelação colector doméstico na Rua Nery Capucho:  

12.260,00 � + IVA 
� objectivo 3.3.1.1, acção 2005/I/228 � beneficiação da Rua Professor Nery Capucho: 226.835,55 

� + IVA 
� objectivo 3.3.1.1, acção 2007/I/127 � Rua Barros Gomes: 119.019,33 � + IVA 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera autorizar a realização da 

despesa, de acordo com o artigo 18º, n.º1, alínea b), por remissão do artigo 4º, n.º 1, alínea 

b), ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, abrir concurso público para a 

Beneficiação da Rua Prof. Alberto Nery Capucho e da Rua Eng. Bernardino Barros 

Gomes e aprovar o respectivo Projecto, Memória descritiva, Programa de concurso, 

Caderno de Encargos � condições gerais e condições especiais, Medições e Plano de 
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Segurança e Saúde, 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 do artigo 48º, n.º 2, alínea 

a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Delibera, ainda, nomear a comissão de abertura e análise de concurso, de acordo com o 

artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março: 

 

Comissão de Abertura: 

 

Efectivos: 

- Dr. Miguel Crespo, Presidente 

- Eng.ª Susana Silva, Substitui o Presidente 

- Ana Teresa Domingues, Secretária  

Suplentes:   

- Eng.º Rui Vicente 

- Eng.º Jorge Junqueira 

 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 

- Eng.º Rui Vicente 

- Eng.ª Susana Silva 

- Eng.ª Edite Moniz  

Suplentes:   

- Eng.ª Sara Marques Vidal 

- Eng.º Ângelo Rosário 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra na 

componente da rede viária a Sr.ª Eng.ª Susana Silva e na componente de infra-estruturas 

o Sr. Eng.º Ângelo Rosário. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

24 - ABERTURA DE PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO DE 

CAUSAS, RESPONSABILIDADES E AUTORIA DOS FACTOS QUE LEVARAM À 

AVARIA DA CARRINHA KANGOO COM A MATRICULA 55-41-MM 
 

 

1245 - Presente a informação do Museu do Vidro n.º 016.2007, com registo interno INF 

40/2007 de 18 de Junho de 2007. 
 
Após apreciação dos elementos acima referidos e considerando que: 
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- A funcionária Carmen Sofia Rodrigues da Cruz foi proibida de conduzir viaturas da Câmara 

Municipal por alegadamente ter queimado a junta da cabeça do motor a uma carrinha Kangoo 

com a matricula 55-41-MM no dia 23 de Maio de 2007, quando efectuava uma deslocação com 
a estagiária Liliana Henriques a Vieira de Leiria, por, alegadamente, e segundo o sector de 

transportes informou o Sr. Presidente, ter vindo a conduzir a viatura desde a rotunda de Vieira 
de Leiria até aos estaleiros da CMMG na Marinha Grande com o motor a deitar fumo. 
 
- Que a funcionária só teve conhecimento da proibição de condução e das alegações a que 

levaram à proibição de condução cerca de três semanas depois, quando se deslocou aos 

estaleiros para ir buscar um carro e se deslocar a outro local, não tendo tido oportunidade de 
esclarecer e contrapor o sucedido. 
 
- Que esta informou que as alegações proferidas relativamente às circunstancias em que a 

carrinha avariou eram falsas, porque só ao chegar à rotunda do Intemarché na Marinha Grande, 

ao afrouxar e ao colocar a primeira velocidade, saiu fumo debaixo do capô da carrinha. 
 
- Que a saída de fumo ocorreu apenas numa fracção de segundos, não havendo qualquer sinal 

de anomalia posteriormente, a funcionária levou a carrinha até aos estaleiros da CMMG na 
Marinha Grande (localizado a cerca de 700 metros do Intermarché). 
 
- Que a funcionária estacionou a carrinha Kangoo nos estaleiros, desligou o motor e ao entregar 

a chave informou o responsável pelo sector dos transportes que a carrinha tinha deitado fumo 
de debaixo do capô na rotunda do Intermarché da Marinha Grande.  
 
- Que nessa altura estava presente a Dr.ª Sónia Guerra a aguardar a chegada dessa carrinha, 

para ir para Castanheira de Pêra para uma conferência.  
 
- Que perante a desconfiança de alguma anomalia grave a Dr.ª Sónia Guerra questionou o 

responsável pelo sector dos transportes sobre se a carrinha estaria em condições para fazer a 

viagem e este respondeu ser apenas falta da água e que o problema ficaria resolvido. 
 
- Que este saiu do seu gabinete, puxou de uma mangueira, abriu a porta da carrinha para puxar 
a alavanca do capô, abriu o capô da carrinha e começou a colocar água, e que nessa altura 

começou a sair vapor de água do motor, sendo posteriormente, ao fim de algum tempo, sido 

entregue outro carro à Dr.ª Sónia Guerra para efectuar a viagem para Castanheira de Pêra. 
 
- Que depois da saída da Dr.ª Sónia Guerra e a partir desse momento se desconhece o que se 

passou com a carrinha, se ficou a funcionar, se ainda andou mais alguns Km naquela tarde ou 
noutro dia qualquer. 
 

A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea d) do n.º7 do art. 64º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 e n.º 2 do artigo 85º do 

D.L. n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local - ordenar a instauração de processo de inquérito 

para apuramento do que realmente aconteceu no dia 23 de Maio de 2007 e nos dias 

seguintes, no que diz respeito à avaria da carrinha Kangoo, assim como as circunstancias 

em que tal aconteceu, bem como o que é que levou à avaria. Delibera ainda o apuramento 

de todas as causas, responsabilidades e autoria dos factos que levaram à avaria da 

Carrinha Kangoo. 
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Mais delibera, de acordo com o artigo 51º do D.L. n.º 24/84, de 16 de Janeiro, nomear 

Inquiridor do Processo de Inquérito o funcionário Francisco Roldão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - APOIO LOGÍSTICO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

PARA O PLANO DE COMBATE AOS INCÊNDIOS � ANO DE 2006 

 
 
1246 - Presente informação n.º 84/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 16/08/2007, dando conta que a Associação Humanitária dos Bombeiros da Marinha 

Grande apresentou a esta autarquia um ofício datado de 07 de Agosto último onde vem 

agradecer o apoio prestado, e já deliberado pela autarquia, referente ao dispositivo de combate 

aos incêndios no Verão de 2007, integrado no programa nacional de prevenção e combate aos 

incêndios, nomeadamente nas suas fases Bravo, Charlie e Delta. 
 
Nesse mesmo oficio, entrada 2007/7096 e que se anexa cópia, a Direcção dos Bombeiros da 

Marinha Grande vem ainda solicitar à autarquia que delibere no sentido de regularizar o apoio 

para o mesmo efeito previsto para o ano de 2006 e que tinha sido solicitado em tempo oportuno 
através do oficio nº 120/06 datado de 09/05/06, cuja cópia também se anexa. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que ainda não foi 

efectivamente prestado o apoio relativo ao ano de 2006, considerando a importância deste 

programa de combate aos incêndios no concelho da Marinha Grande, e considerando a 

extensa área florestal protegida e que constitui uma das riquezas patrimoniais e 

ambientais da região e do país, e considerando que este apoio logístico melhorou de facto 

as condições de operacionalidade daquela entidade ao serviço das populações no período 

do Verão, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de um 

apoio financeiro de � 3.864,00 � (três mil, oitocentos e sessenta e quatro euros) - calculado 

com base no nº de elementos operacionais, no nº de dias de cada fase do programa, no nº 

de 966 refeições e do valor de 4,0 � por refeição - à Associação Humanitária dos 

Bombeiros da Marinha Grande, com sede na Rua dos Bombeiros, Apartado 112, 2431-

902 Marinha Grande, contribuinte nº 501137106, para apoiar a implementação no 

concelho e no ano de 2006 do programa nacional de prevenção e combate aos incêndios, 

nomeadamente nas suas fases Bravo, Charlie e Delta.  

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/1. 

 

Mais se delibera que a Associação apresente no prazo de 30 dias, e uma vez que o 

programa decorreu em 2006, documentos comprovativos da boa aplicação das verbas 

agora atribuídas. 

 

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 tomada por unanimidade. 

 

 

26 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 44/2006 � AP/DIRM/SIS � CONCURSO 

PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO LÍQUIDO À ETAR DA 

ESCOURA � REVISÃO DE PREÇOS 

 

 

1247 - Considerando que foi deliberada por unanimidade a ratificação da renovação do 

contrato, em epígrafe, na reunião de Câmara de 26 de Julho de 2007. 
 
Considerando que no artigo 6º do caderno de encargos e na cláusula 16ª do contrato escrito é 

admissível a revisão de preços indexada ao índice de preços do consumidor publicado à data da 

renovação do contrato pelo Instituto Nacional de Estatística. 
 
Considerando que a proposta de actualização de preços apresentada pela empresa, a 3 de Julho 

de 2007, cumpre os 2,7% do Índice de Preços do Consumidor publicado pelo Instituto Nacional 

de Estatística à data da renovação do contrato, como se atesta em anexo. 
 
Considerando o parecer favorável da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e da Divisão 

Financeira conforme exige a cláusula 16ª do contrato escrito. 
 
Face ao exposto e tendo já ocorrido a renovação do contrato nº 15/2006 celebrado a 1 de 

Agosto de 2006 entre o Município da Marinha Grande e a empresa Praxair-Portugal Gases, SA 
para o fornecimento de oxigénio líquido, incluindo descargas e serviços criogénicos, para a 

ETAR da Escoura, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b), nº 1 do artº 18º 

do Decreto-Lei nº 179/99 de 8 de Junho e da alínea d), nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a 

revisão de preços do contrato de fornecimento referido a partir do dia 1 de Agosto de 

2007, passando a vigorar para: o oxigénio o preço unitário de 0,185 euros/quilo; o serviço 

criogénico o preço mensal de 528,91 euros; o serviço de descarga o preço mensal de 404,38 

euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DOS SRS. VEREADORES 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa pediu os seguintes esclarecimentos: 

 

- Em relação a um e-mail do Sr. Presidente, de Julho, em que era solicitado o seu contributo na 
análise do documento da AMAE sobre o Plano de Acção do Pinhal Litoral. Dado que o 

documento era muito extenso pediu que lhe fosse enviado em papel: Como não o recebeu não 

lhe foi possível dar o seu contributo. 
O assunto foi respondido e esclarecido pelo Sr. Presidente. 

 
- Colocação de cartazes, sem autorização, por toda a cidade. 
O Sr. Presidente respondeu que serão retirados todos os que não estiverem licenciados. 
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- Obras no Bambi durante o mês de Agosto. 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira e o Sr. Presidente informaram que a realização destas 

obras no mês de Agosto só se verificou porque houve atraso do empreiteiro na colocação 

dos baloiços, prevista para Junho e que só chegaram em Agosto, e porque a informação 

que lhe foi dada não indiciava que as obras atingissem a dimensão que atingiram. 

 

- Problema verificado no início do mês com o saneamento na Praia da Vieira. 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira e o Sr. Presidente prestaram esclarecimentos 

pormenorizados do problema bem como dos meios humanos e materiais necessários à sua 

rápida e eficiente resolução, tendo o Sr. Presidente referido que vai apresentar hoje 

mesmo uma proposta para atribuição de um voto de louvor ao funcionário que no terreno 

coordenou todas as operações. 

 

- O Sr. Vereador chamou a atenção para a existência de buracos nas ruas de Vieira de Leiria e 
que não são reparados, em detrimento de algumas ruas que são pavimentadas e que talvez não 

fossem tão prioritárias. 
O Sr. Presidente respondeu, dizendo que só não são arranjadas mais ruas porque neste 

momento não há projectos para lançar as respectivas obras. 

 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira solicitou um esclarecimento relativo à recusa de 

colocação de gás a um cliente por parte da Lusitânia Gás, que argumenta que é a Câmara que 

não o permite. 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira e o Sr. Presidente esclareceram que já houve reuniões 

com os responsáveis da Lusitânia Gás, e aquilo que é exigido é que a empresa articule 

com a Câmara os atravessamentos da estrada, para que não se verifiquem aberturas de 

ruas pouco tempo depois de terem sido pavimentadas.  

 

 

28 - PROPOSTA DE LOUVOR AO FUNCIONÁRIO PEDRO GOMES, DA DIRM, 

PELO SEU EMPENHO E COMPETÊNCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE 

SANEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA 

 

 
1248 - O Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande apresenta a proposta de 
deliberação, referida em epígrafe, tendo em conta os seguintes considerandos: 
 

1. É nas emergências e nas dificuldades que verificamos quem está pronto para responder 

à chamada e, depois, revela as suas competências na resolução dos problemas. Foi o que 
aconteceu, recentemente, na Praia da Vieira, com a avaria de bombas numa estação 

elevatória e com a complicação da rotura do colector, situado a 5 m de profundidade. 
 

2. O Funcionário da DIRM, Pedro Gomes, respondeu positivamente às urgentes 

necessidades de reparação do acidente de rotura da rede pública de esgotos, evitando 

assim que a População da Praia da Vieira ficasse sem esse serviço. Coordenou toda esta 

operação de reparação de rotura, mantendo a rede em condições de utilização, 24 h 

sobre 24 h, e resolvendo este problema difícil, em época alta de férias, evitando os 

incómodos naturais resultantes de avarias na rede de saneamento. 
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Perante estes factos, que evidenciam o seu sentido de responsabilidade profissional e cívica, 

abdicando de entrar em férias, para ocorrer a reparação da rotura, propõe-se a atribuição de um 

VOTO DE LOUVOR ao funcionário Pedro Gomes, pelas qualidades evidenciadas de brio, 

empenho de 24 h sobre 24 h e competência técnico-profissional, que colocou ao serviço para 

manter a funcionar esta prestação de serviço à população. 
 
A Câmara Municipal apreciou e aprovou a proposta de Louvor do Sr. Presidente a qual 

será arquivada no seu cadastro de pessoal para ser considerada no futuro, enviada ao 

trabalhador e publicamente divulgada para que sirva de exemplo e incentivo. E, 

 

Mais delibera um voto de reconhecimento a todos os funcionários que estiveram 

envolvidos nos trabalhos de reparação, pelo empenhamento profissional, e que são: 

 Hugo Fernando Alves Fróis Arela  

 Ângelo Miguel do Quental Sousa do Rosário 

 José Manuel da Cruz Simões 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG, EM 

 

 

1249 - Na sequência de informação n.º 17/07 de 07/08/07 do Sr. Eng.º João Pinheiro a informar 
que se mantém a necessidade de se contratualizar o aluguer de máquinas de movimentação de 

terras sem operador, por estas serem imprescindíveis ao funcionamento dos serviços 

camarários, foi exarado despacho do Sr. Presidente a solicitar que o processo fosse analisado e 
submetido a reunião camarária. 
 
Face ao exposto é necessário proceder ao aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa 

sem operador, considerando que o contrato de prestação destes serviços celebrado com a 

empresa municipal TUMG, EM cessa no dia 22-08-2007. 
 
Deste facto a própria empresa municipal TUMG, EM já informou o município. 
 
Através do ofício com registo de entrada 49/2007 de 02-01-2007, a empresa municipal TUMG, 
EM dá conhecimento à Câmara Municipal de parecer jurídico solicitado por esta ao Sr. Dr. 
Pedro Maia, assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, relativo a 
enquadramento jurídico de algumas relações que se estabelecem ou poderão estabelecer entre o 

Município e a empresa municipal. 
 
Considerando o referido parecer e no que respeita à contratação do serviço de aluguer de 

máquinas movimentação diversas à empresa municipal TUMG, EM poderá aferir-se que: 
 

1. enquadra-se num cenário de �contratação in house�, o qual difere do cenário da 

adjudicação por ajuste directo, dado que neste caso impõe-se � (�) a observância de 

um procedimento administrativo típico e, nesse âmbito, o cumprimento de exigências 

legais de vária ordem (�)�. 
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2. No cenário de �contratação in house� � (�) a entidade adjudicante não recorre ao 

mercado, a fim de escolher o operador económico com quem vai contratar. Em vez 

disso, contrata�dentro de casa�, com uma entidade que não actua para o mercado, 

mas para a própria entidade adjudicante (...)�. 
 

3. No que respeita à delimitação do conceito de �Contratação in house�, a jurisprudência 

comunitária tem procurado identificar as condições que permitam afirmar que uma 

entidade se insere na casa de uma outra, para que dessa forma se possa concluir que os 
contratos celebrados entre ambas não têm de seguir qualquer procedimento de 
adjudicação, ou seja, estão fora do âmbito do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 

 
4. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem defendido que existe uma 

relação �in house� quando uma entidade adjudicante exerce sobre organismo dela 
juridicamente distinto um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 

serviços e esse organismo realiza o essencial da sua actividade com a própria entidade 

adjudicante. 
 

5. No âmbito do parecer é referido que �(�) a aplicação da jurisprudência mais exigente 

sobre o âmbito das relações �in house� só pode conduzir a uma conclusão: a TUMG 

encontra-se numa relação �in house� com o Município da Marinha Grande (�)� e que 

� (�) Uma vez que a TUMG não é um operador económico de mercado, não pode, 

seguramente, dizer-se que, ao contratar sem apelo à concorrência, o Município infringe 

regras que se destinam a proteger a concorrência e o mercado (�)�. 
 

6.  É ainda referido que �(�) As regras da contratação pública não se aplicam às 

relações contratuais que se estabelecem entre municípios e empresas públicas 

municipais, desde que estas realizem o essencial da sua actividade com os municípios. 
(�)� e que � (�) dado que a TUMG é uma empresa pública municipal que realiza o 

essencial da sua actividade com o Município da Marinha Grande, pode dizer-se que, 

para efeitos de aplicação das regras da contratação pública, aquela constitui uma 

estrutura de gestão interna, �in house�, do município (�)�. 
 
Considerando o exposto concluir-se-á que os municípios podem contratualizar a aquisição de 

serviços directamente junto de Empresas Municipais quando estão reunidos cumulativamente 

dois requisitos: 
 
- O Município exerce sobre a empresa municipal o mesmo tipo de controlo que exerce sobre os 

seus serviços. No caso em apreço acresce ainda que o Município da Marinha Grande detém 

100% do Capital Social da TUMG, EM. 
 
- A empresa municipal TUMG, EM realiza a maior parte dos seus serviços com o Município. 
 
Face ao exposto, a contratação pelo município dos serviços da empresa municipal TUMG, EM 
no que respeita ao aluguer de 17 máquinas de movimentação diversas sem operador não carece 

de procedimento de aquisição no âmbito do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, por estarem 

reunidos os requisitos da contratação �in house� pelo que poderá/deverá ser celebrado um 

contrato escrito entre as partes que estipule os direitos e as obrigações das mesmas. 
 
Na sequência de informação n.º 17/2007 de 07-08-2007 e das requisições internas com os n.ºs 

9067 e 9068, foi emitido o cabimento prévio desta despesa, no montante de 121.153,95 euros, 
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com IVA incluído à taxa de 21%, correspondente ao aluguer por um período de 131 dias e foi 

solicitado à empresa municipal TUMG, EM, a apresentação de proposta para referido serviço. 
 
Como resposta a empresa municipal apresentou uma proposta para a prestação destes serviços, 

que se anexa, no montante de 100.127,23 euros, a que acrescerá IVA à taxa de 21% no valor de 

21.026,72 o que perfaz o valor total de 121.153,95 euros. 
 
Face ao exposto e considerando que: 
 
- De acordo com informação dos serviços é necessário proceder à contratação do serviço de 

�aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador�; 
 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 131 dias; 
 
- De acordo com parecer jurídico do Dr. Pedro Azevedo Maia esta contratação não se enquadra 

no âmbito do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, assumindo-se como �contratação in house�; 
 
- A presente despesa tem enquadramento orçamental na classificação orgânica/ económica 

0404/020225, tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 2913/2007 no montante de 

121.153,95 euros (IVA incluído à taxa de 21%); 
 
- De acordo com proposta remetida pela TUMG, EM, a empresa compromete-se a prestar o 
serviço de �aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador, pelo período de 

131 dias� pelo montante de 100.127,23 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, o que perfaz o 

montante de 121.153,95 euros; 
  
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei 

n.º 197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �aluguer de 17 

máquinas de movimentação diversa sem operador pelo período de 131 dias� e, nos termos 

da alínea q) do n.º 1 do Art.º 64.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, adjudicar a contratação destes 

serviços à empresa municipal TUMG, EM pelo montante de 100.127,23 euros, acrescidos 

de IVA à taxa de 21%, perfazendo o total de 121.153,95 euros.  

 

A Câmara Municipal delibera ainda não exigir a prestação de caução e aprovar a minuta 

do contrato a celebrar entre as partes. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

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

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira esteve ausente durante a discussão e votação da 

presente proposta por se encontrar impedido, nos termos do art.º 44º, nº 1, alínea a) do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de 

Administração da TUMG, E.M. . 

 

 

30 - PEDIDO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTº 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08). 
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1250 - Presente requerimento de Joaquim Dias Correia, residente na Rua Manuel  Balseiro 
Guerra , n.º 49, Vieira de Leiria, na qualidade de proprietário, nos termos do art.º 54 da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, na redacção que foi dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto (lei que 

regulamenta as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, AUGI). 
 
Presente informação dos serviços de cadastro, datada de 21-12-06. 
 
Parecer interno da Fiscalização, datado de 9 de Janeiro de 2007 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que: 
 

 Joaquim Dias Correia, residente na Rua Manuel Balseiro Guerra nº 49, Vieira de Leiria, 

requereu a esta Câmara Municipal, nos termos do art.º 54 da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, na redacção que foi dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto (lei que 

regulamenta as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, AUGI), parecer favorável para 

celebração de escritura de compra e venda em compropriedade do prédio rústico 

descrito na conservatória do registo predial da Marinha Grande sob o nº 00132 e 

inscrito na matriz sob o artigo 5475, sito em Talhões da Vieira .  
 
 O prédio em causa é composto por terra de cultura (1 225 m2). 

 
 De acordo com a certidão predial, o prédio tem actualmente um proprietário.  

 
 Apesar de estar indicado no SIG e ser afirmado pela informação da Fiscalização que o 

terreno se encontra inserido no Plano de Pormenor dos Talhões, a verdade é que não 

existe qualquer  Plano Municipal Ordenamento do Território, válido para aquela zona.    
 

 De acordo com o nº 1 do  art.º 54 da Lei das AUGI, �a celebração de actos ou negócios 

jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da Câmara Municipal�.  
 

 Do negócio jurídico que o ora requerente pretende celebrar resulta a constituição de 

compropriedade, pelo que se aplica o referido preceito legal. 
 
 A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das 

operações de loteamento clandestino, que se verificavam principalmente junto aos 
grandes centros urbanos.  

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

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

ao regime legal dos loteamentos urbanos. 
 

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

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

dos loteamentos.  
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Delibera dar parecer favorável à celebração do negócio jurídico de que resulte a 

compropriedade do prédio inscrito na matriz sob o artigo 5475 sito em Talhões da Vieira, 

freguesia de Vieira de Leiria e propriedade de Joaquim Dias Correia. 

 

Mais delibera registar no SIG esta emissão de certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL � PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO. 

 

 

1251 - Presente ofício da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental (doravante APPACDM), registado com o número 6036 e com data de 6 de Julho de 
2007, através do qual é remetida uma minuta de  protocolo a celebrar com esta Câmara com 

vista a proporcionar uma actividade ocupacional ao utente Armando Miguel dos Santos Torga. 
 
As actividades ocupacionais permitem assegurar condições de equilibro físico e psicológico a 

pessoas com deficiências graves que por este facto não podem ser integradas nos quadros 

normais de trabalho. 
 
Essas actividades socialmente úteis podem, nos termos do artigo 1.º, n.

os 2 e 3, al. b), da 
Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio, ser desenvolvidas em estruturas de atendimento, 

nomeadamente serviços das autarquias locais, sem que impliquem qualquer enquadramento 

jurídico-laboral, mantendo porém, os deficientes activos e interessados. 
 
A Câmara Municipal, sensível a estas questões, entende que o referido protocolo promove essa 

integração social e dignifica os indivíduos deficientes. 
 

Nestas circunstâncias e uma vez que, de acordo com o artigo 13.º, n.º 1, al. h), da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais, os municípios dispõem de atribuições no domínio 

da acção social, a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 64.º, n.º 7, al. d), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, delibera celebrar o protocolo, que se anexa à presente acta e que faz parte 

integrante desta deliberação (Anexo 12), com a APPCADM, com vista a integração do 

utente Armando Miguel dos Santos Torga. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - INQUÉRITO � CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE 

 
 
1252 - Em 8 de Fevereiro de 2007, foi adjudicada a empreitada de �Construção do Centro 

Empresarial da Marinha Grande � 2ª Fase�, à empresa Telhabel Construções, S.A., pelo valor 

de 1.135.000,00 Euros. 
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A referida empresa veio, em 26 de Junho, apresentar uma proposta de trabalhos a mais por 
erros e omissões no valor de 380.857,05 Euros, aí se incluindo, além de outros, trabalhos de 

instalações eléctricas e de AVAC. 
 
Importa apurar quais as razões justificativas para a necessidade de execução de tal volume de 

trabalhos a mais, bem superior ao limite legal. 
 
A Câmara Municipal delibera instaurar um processo de inquérito que permita apurar 

quais as razões justificativas da necessidade de trabalhos a mais, por erros e omissões, na 

empreitada de Construção do Centro Empresarial da Marinha Grande � 2ª Fase, no valor 

de 380.857,05 Euros, nos termos do artigo 85º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local.  

 
Mais delibera solicitar, através do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da 

Administração Local, ao Senhor Procurador-Geral da República que designe um 

Procurador da República para dirigir o processo de inquérito. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. PRESIDENTE 

 

 

 Atribuição de subsídio à ACIMG para a iluminação de Natal 
 
O Sr. Presidente informou que vai estudar a possibilidade de atribuir o subsídio, vindo a 

respectiva proposta de deliberação a uma próxima reunião. 
 
 

 Atribuição de subsídio para a Capela da Passagem 
 
O Sr. Presidente informou ter intenção de atribuir um subsídio de 15.000 �, se houver verba 

disponível para tal. 
 
 
34 - RESPOSTA AO REQUERIMENTO APRESENTADO NA REUNIÃO DO DIA 

28/06/2007 PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO PEREIRA  
 

 

Na sequência do requerimento apresentado na reunião camarária do dia 28/06/2007 pelo Sr. 
Vereador Dr. Álvaro Pereira, relativo a questões referentes ao relacionamento entre a Câmara e 

a Casa de Pessoal dos Trabalhadores da Câmara Municipal, foi entregue cópia da Informação 

nº 74SAB/2007, da Secção de Contabilidade, datada de 02/08/2007, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa cópia (Anexo 13). 

 
 
 









Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 23.08.2007 e no dia 24.08.2007 

(continuação) 

Acta n.º 18 

 

 106

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1253 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

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

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião eram 

12,25 horas do dia 24/08/2007. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


