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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia doze de 

Julho de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos doze dias do mês de Julho 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; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 10,10 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
Os Srs. Vereadores Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira e Artur Pereira de 

Oliveira não estiveram presentes por se encontrarem de férias. 
 
            O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa chegou à reunião pelas 10,55 horas, 

quando se iniciava a discussão e votação do ponto 1 da ordem do dia, com a epígrafe: 
�PROCESSOS CONSTRUÇÃO - REQ 1015/07 � PC 90/07 - JÚLIO SILVA FERREIRA 

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

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. DIVERSOS 
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3. 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

4. CAFÉ DA PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL � EMISSÃO DE LICENÇA DE 

UTILIZAÇÃO 

 

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

CONCURSO PÚBLICO N.º 06/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO 

 

6. TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE � 

AGRADECIMENTO AO SR. DR. PAULO GONÇALVES 
 

7. RESUMO DE TESOURARIA 

 

8. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 







DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 12 de Julho, 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 

 

 REQ 106/06   � PC 1507/99 - ANA BELA PEREIRA SANTOS VASQUES


Este processo foi retirado da ordem do dia, pelo que não foi apreciado nem votado. 



 REQ 2581/07 � PC 689/06   - FAUSTINO DIAS SILVA 

Este processo foi retirado da ordem do dia, pelo que não foi apreciado nem votado. 

 

938 - REQ 1702/07 � PC 05/05 � Presente requerimento de JORGE MANUEL SANTOS 

TAVARES, com residência na Rua António Sousa Calado n.º 13, Figueiras, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia, garagem e muros, sita em Rua da Sede, 

Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

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

  

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

planta de implantação, à escala 1/200, de situação final, nos termos do disposto no 

Art.º 12º do RMEU, com previsão de passeio com 1.6 m de largura;  

 

2. O requerente deverá garantir a execução de uma passeio com 1.6 m de largura, 

nos seguintes materiais:  

  

a) Os materiais a aplicar no passeio devem ser idênticos aos da envolvente, ou 

seja lancil de betão de 0.13x0.22 m e pavê rectangular de 0.20x0.10x0.06, 

cor areia; 

 

b) O espelho do lancil deverá ficar a 0.14 m acima do pavimento, devendo 

rebaixar para 0.06 m na entrada da garagem, numa distância de 3.50 m. Na 

execução dos passeios deve ser considerada a colocação de película de 

plástico preto entre a camada base e a almofada de assentamento de modo a 

evitar o crescimento das ervas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

939 - REQ 2210/06 � PC 431/06 � Presente requerimento de TJ MOLDES, S.A., com sede na 
Rua da Indústria Metalúrgica, Apartado 198, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da ampliação de instalações fabris, sita 

na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos 

exteriores, estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, 

domésticos e pluviais, eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, de 

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

 

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

ao bom acabamento da obra; 

 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar nº 8/90, de 

06/04, com as alterações introduzidas pelo Dec. Regulamentar 21/98, de 04/09. 

 

4. Comprovativo do pedido de licenciamento industrial devidamente instruído junto 

da entidade coordenadora, de acordo com o previsto no DL69/03 de 10/04.   
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei favoravelmente mas continuo com alguma dúvida se em termos legais a situação 

corresponde exactamente à figura jurídica que devia ser adoptada neste caso, mas tendo 

levantado esta questão aos nossos serviços técnicos, eles confirmaram que efectivamente o é. 

Aceito que o seja, por isso votei favoravelmente porque se trata da legalização de uma 

situação consumada que em nada altera, em termos urbanísticos, nem viola outras interesses 

pelo menos visíveis.�  

 

 

940 - REQ 473/07 � PC 420/06 � Presente requerimento de CARMINDO FERNANDES 

SANTOS, com residência na Rua A-do-Magro n.º 35, Casal Novo, Freguesia de Amor e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

duas moradias e operação de destaque, sitas na Rua da Ribeira, Amieira, Freguesia e Concelho 
da 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 aplicáveis, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

  

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

executar em lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06, 

devendo o requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso.  

  

1.3 O espelho do lancil deverá ficar 0,14m acima do pavimento, rebaixado para 0,06m na 

entrada da garagem numa extensão de 3,5m. Na extensão dos passeios deve ser 

considerada a colocação de película de plástico preto entre a camada base e a 

almofada de assentamento de modo a evitar o crescimento de ervas, 

  

1.4 Executar uma valeta em meia cana com manilhas de betão de 300mm de diâmetro, 

dando continuação à valeta existente a norte do arruamento, possibilitando a ligação à 

vala existente a sul. 

  

1.5 A instalação do receptáculo postal domiciliário ser 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; 

  

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

pintados. 
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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; 

  

1.7 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. 

  

Mais deliberou informar que: 

  

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

de propriedade horizontal.  

  

1.9 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

941 - REQ 2370/07 � PC 583/05 � Presente requerimento de REGINA MARIA GUERRA 

BAROSA, com residência na Rua Central n.º 35, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

moradia, sita na Rua Central, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

 

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, 

redes de águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do 

Art.º 20º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-

Lei n.º 177/01, de 04/06;  

 

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

 

3. Quando do início da construção, após abertura das fundações, solicitar a 

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

 

 

942 - REQ 1164/06 � PC 397/05 � Presente requerimento de GUILHERME JOSÉ 

FERREIRA BRANCO, com residência na Travessa Pires de Campos n.º 85, Freguesia de 

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

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita na Rua do Bairro, Passagem, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 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 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) Autorização da CCDR-C relativamente à utilização do Domínio Público 

hídrico;  

  

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

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; 

  

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 Prolongamento da rede de saneamento existente já na proximidade do prédio, de 

forma a fazer a ligação aos esgotos domésticos. 

  

1.7 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 
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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. 

 

 

943 - REQ 2059/07 � PC 363/07 � Presente requerimento de LUCILIA NORA MARTINS, 
com residência na Rua Principal n.º 117, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um muro, sita na Rua 
Central, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

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

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

condicionalismos: 

  

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

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

por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

  

b) O alinhamento do muro junto à via pública deverá ser definido pelos serviços técnicos 

responsáveis desta Câmara. 

  

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

pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

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

deverá aplicar-se a alínea a).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

944 - REQ 1212/07 � PC 215/07 � Presente requerimento de MARIA IVONETE JESUS 

SILVA VENTURA FRAGOSO GINJA, com residência na Rua das Hortinhas n.º 56, Casal 

Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
reconstrução de um muro, sito em Marinha Grande, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

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

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

condicionalismos: 

 

 O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  
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A altura do muro não poderá ser superior a 1,80 m, contado a partir da cota natural do 

terreno, sendo que, numa extensão de até 1.50 m, a contar do limite do espaço público, 

não poderá exceder a altura de 0.80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados 

com a altura máxima de 0.70 m.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

945 - REQ 1907/07 � PC 141/05 � Presente requerimento de JOSÉ GASPAR NETO, com 
residência na Rua Vale de S. João n.º 43, Canais, Freguesia de Caranguejeira e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de obras de urbanização referentes ao processo de 

licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Rua da Fonte Velha, Embra, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/07. 

  

Presentes projectos de especialidades aprovados em reunião de câmara de 19/04/07; 

  

Mais deliberou informar que quanto às infra estruturas de extensão do colector de águas 

pluviais, reposição do pavimento, projecto da rede viária e arranjos exteriores, deverá 

prestar caução nos termos do artigo 54º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

a redacção dada pelo decreto-lei n.º117/01, de 04 de Junho, tendo em conta que o 

orçamento para a execução de colector e reposição de pavimento é de 11.250,00� (onze 

mil, duzentos e cinquenta euros) e o orçamento apresentado para projecto da rede viária 

e arranjos exteriores é de 4.000,00� (quatro mil euros), o que perfaz o valor de 15.250,00 

(quinze mil, duzentos e cinquenta euros). 

  

Deliberou igualmente informar que a proposta de edificação constitui 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.       

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 =0.6xCxK, sendo; 

  

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

                         K=0,040 

logo,  

  

                         0,6xCxK=0,6x438,90� x0,040= 10.5336 �/m2 

  

As áreas de cedência correspondem a espaços verdes de utilização colectiva e a 

equipamentos de utilização colectiva, respectivamente de 28m2/120m2 e 

35m2/120m2, perfazendo um total de 12778,815m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 12.07.2007 

Acta n.º 15 

 

 10 

então, 

  

                       10.5336 �/m2 x1770,00m2 =18644,472�. 

  

O valor pecuniário a pagar à Ex. ma Câmara corresponde a 18644,472�. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

946 - REQ 2073/07 � PC 767/01 � Presente requerimento de PEDRO MIGUEL OLIVEIRA 

ANTUNES, com residência na Rua dos Sobreiros n.º 5, Tojeira de Picassinos, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura e dos 
projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia unifamiliar, sita no lote 20, Lameira da Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/02/2002. 

  

Presentes projectos de alterações á arquitectura relativamente aos quais incide 

informação técnica que a seguir se transcreve: 

�Não se vê inconveniente nas alterações apresentadas.� 

  

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos 

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

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

 

 

947 - REQ 1885/07 � PC 287/05 � Presente requerimento de ANTÓNIO JOSÉ MOITEIRO 

BARIDÓ, com residência na Rua da Embra n.º 6, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura e dos projectos das especialidades 

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

muros, sita na Rua Vila Real de Santo António, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 2/06/2005. 

  

Presentes projectos de alterações á arquitectura relativamente aos quais incide 

informação técnica que a seguir se transcreve: 

 

�Não se vê inconveniente no solicitado, ficando sujeito ao seguinte condicionalismo: Os 

muros de vedação deverão cumprir com os condicionalismos previstos no ponto 4 da 

deliberação de câmara de 02/06/05.� 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos 

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

948 - REQ 2296/07 � PC 611/04 � Presente requerimento de AMILCAR JOSÉ ROSA DIAS, 
com residência na Rua da Paz n.º 32, Leiria � Gare, solicitando a aprovação das alterações ao 

processo de licenciamento da alteração e ampliação de um edifício destinado a habitação e 

comércio, sito na Travessa da Restauração n.º 11, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as alterações agora solicitadas, com os seguintes condicionalismos: 

  

 Apresentação dos projectos das especialidades aplicáveis nos termos do nº4 do 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

949 - REQ 1235/07 � PC 224/07 � Presente requerimento de SUSANA MARGARIDA 

BARROCA BATISTA, com residência na Rua da Juventude n.º 72, Picassinos, Freguesia e 

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

construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros de vedação, sita na Rua Mestre José da 

Silva Roque, Picassinos, Freguesia e Concelho da 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 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) Elementos gráficos/ escritos que permitam assegurar do integral cumprimento do 

Dec.Lei 163/06 de 08 de Agosto, no projecto em aprovação.  

  

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; 
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1.3 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; 

  

1.4 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. 

  

1.5 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua Mestre José da 

Silva Lopes, cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

1.6 Execução de todos os trabalhos que se entendam por necessários ao bom acabamento 

da obra, nomeadamente a nível dos arranjos exteriores em espaço privado e em 

espaço público.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

950 - REQ 2282/07 � PC 770/05 � Presente requerimento de MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO 

SILVA ALVES, com residência na Rua da Base Aérea n.º 1251, Segodim, Freguesia de Monte 
Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento 

da construção de edifício habitacional, sito na Rua da Benta, Benta, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, condicionado a que sobre o muro 

de alvenaria junto à via pública sejam colocados elementos gradeados conforme definido 

no ponto 4 do artigo 3º do RMEU.  

  

Mais deliberou que deverá apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da 

notificação, projecto de estabilidade relativamente às coberturas que pretende edificar. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

951 - REQ 2666/07 � PC 176/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO MARIA 

JOAQUIM, com residência em Estrada de Picassinos n.º 87. Albergaria, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração a um 

estabelecimento comercial, sito na Avª do Vidreiro n.º 100, Fracção D, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
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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) Autorização de 2/3 dos condóminos registada em acta de assembleia de 

condomínio, relativamente às alterações propostas no que concerne às fachadas; 

  

b) Projectos de especialidades aplicáveis à pretensão, nos termos do nº4 do artigo 20º 

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

177/01 de 4 de Junho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

952 - REQ 2665/07 � PC 175/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO MARIA 

JOAQUIM, com residência em Estrada de Picassinos n.º 87. Albergaria, Freguesia e Concelho 

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

estabelecimento comercial, sito na Avª do Vidreiro n.º 104, Fracção F, Freguesia e Concelho da 

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

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Autorização de 2/3 dos condóminos registada em acta de assembleia de 

condomínio, relativamente às alterações propostas no que concerne às fachadas; 

 

b) Projectos de especialidades aplicáveis à pretensão, nos termos do nº4 do artigo 20º 

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

177/01 de 4 de Junho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

953 - REQ 2664/07 � PC 174/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO MARIA 

JOAQUIM, com residência em Estrada de Picassinos n.º 87. Albergaria, Freguesia e Concelho 

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

estabelecimento comercial, sito na Avª do Vidreiro n.º 102, Fracção E, Freguesia e Concelho da 

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

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Autorização de 2/3 dos condóminos registada em acta de assembleia de 

condomínio, relativamente às alterações propostas no que concerne às 

fachadas; 
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b) Projectos de especialidades aplicáveis à pretensão, nos termos do nº4 do artigo 

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

Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

954 - REQ 1015/07 � PC 90/07 � Presente requerimento de JÚLIO SILVA FERREIRA 

RATO, com residência na Rua das Laranjeiras n.º 12, Ordem, Freguesia e Concelho da 

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

muro, sito na Rua das Laranjeiras n.º 12, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto 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. 

 

 

2 - DIVERSOS 

 

 

955 - REQ 1478/07 � PC 430-07 � Presente requerimento de MINISTÉRIO DA 

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

Coimbra, solicitando a autorização de localização de um estabelecimento industrial do Tipo �2� 

e a emissão da respectiva certidão comprovativa, sito na Rua das Cavadas, Pedrulheira, 

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

  

Autorizar a localização do estabelecimento industrial, do Tipo 2, sito na fracção �A�, em 

nome de FACOMPRIL � FABRICAÇÃO DE COMPONENTES METÁLICOS DE 

PRECISÃO, LDA, cuja actividade visa a fabricação de moldes metálicos destinados à 

indústria de injecção de plásticos e actividade complementar de injecção de matérias 

plásticas, em conformidade com o disposto no n.º 11 do Art.º 4º do Regulamento do 

Licenciamento das Actividades Industriais (RELAI), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 08/2003, de 11 de Abril, com o seguinte condicionalismo:  
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a) Observar as disposições constantes nas normas e regulamentos legais aplicáveis, 

quanto à emissão de efluentes (sólidos, líquidos e gasosos), assim como quanto ao 

ruído, no âmbito da legislação de protecção ambiental em vigor.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

956 - REQ 2209/06 � PC 513/05 � Presente requerimento de TJ MOLDES,S.A., com sede na 
Rua da Indústria Metalúrgica, Apartado 198, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do pedido de destaque, na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, 

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

  

Deferir a operação de destaque solicitada. 

  

Deliberou igualmente informar o requerente que deverá inscrever no registo predial, o 

ónus do não fraccionamento das parcelas resultantes do destaque, 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 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei favoravelmente mas continuo com alguma dúvida se em termos legais a situação 

corresponde exactamente à figura jurídica que devia ser adoptada neste caso, mas tendo 

levantado esta questão aos nossos serviços técnicos, eles confirmaram que efectivamente o é. 

Aceito que o seja, por isso votei favoravelmente porque se trata da legalização de uma 

situação consumada que em nada altera, em termos urbanísticos, nem viola outros interesses 

pelo menos visíveis.�  

 

 

957 - REQ 47/07 � PC 1027/99 � Presente requerimento de HABIDIAS-SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA., com sede em Apart. N.º 8052, Caldelas, Freguesia de Caranguejeira 

e Concelho de Leiria, solicitando a vistoria às obras de infra-estruturas e a aceitação provisória 

das obras de urbanização, em Rua Mestre José Silva Roque, Comeira, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente requerimento de Habidias � Sociedade de Construções, Lda., titular do processo de 
licenciamento de construção nº 1027/99, do prédio sito na Rua Mestre José Silva Roque, 

Comeira, da freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisória das 

obras de urbanização previstas no mesmo, designadamente infra-estruturas viárias e rede de 

drenagem de aguas pluviais. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Aceitar provisoriamente as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e 

mandar libertar 90% da caução prestada através da garantia bancária Nº 2033 datada de 

16 de Agosto de 2006, do Caixa Agrícola Mutuo de Leiria, no valor de � 7.431,04 (sete mil 

quatrocentos e trinta e um euros e quatro cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da 

referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante de � 743,10 (setecentos 

e quarenta e três euros e dez cêntimos).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 - 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007

(Assunto fora da ordem do dia) 
 

958 - Presente proposta da 12ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
10ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 18.590,00 euros nos reforços 

e 18.590,00 euros nas anulações; 
 
10ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 77.500,00 euros 
nos reforços e 77.500,00 euros nas anulações; 
 
10ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 3.890,00 euros nos 
reforços e 3.870,00 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera autorizar a 12ª 

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 3 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, que proferiram a seguinte 

declaração de voto: 

 

�Abstivemo-nos porque apenas agora tivemos conhecimento da proposta de alteração, razão 

pela qual não foi possível estudá-la em pormenor, em todos as suas implicações.� 





4 - CAFÉ DA PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL � EMISSÃO DE LICENÇA DE 

UTILIZAÇÃO





959 - Presente requerimento de Fernando Gomes Carvalho de Anunciação e Outro, datado de 3 

de Julho de 2007 (nosso registo de entrada n.º 5946/2007), residente na Rua Hélder Luciano 

Roldão, n.º 15, freguesia e concelho de Marinha Grande, comunicando à Câmara Municipal 

que o estabelecimento propriedade do município, que lhe foi concessionado por contrato 

outorgado em 23 de Junho de 1999, denominado �Café da Praia� de S. Pedro de Moel, foi 

objecto de uma acção de fiscalização pela ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica, no passado dia 22 de Junho, que ao detectar a inexistência de alvará de licença de 

utilização, lhe fixou um prazo de 30 dias para apresentação do mesmo (até 22 de Julho), sob 
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pena de ser determinada a suspensão do seu funcionamento, facto que, a verificar-se, provocará 

elevados prejuízos nos investimentos efectuados e dos quais teriam de ser ressarcidos.  
 
Depois de analisar o pedido e toda a documentação constante do dossier anexo e tendo em 

consideração que: 
 

1. Desde há várias décadas que o município é proprietário do edifício que construiu 

e inaugurou em 1968, constituído por instalações balneárias, sanitários e bar e 
que resultou da demolição do antigo �Casino� ali existente.  

 
2. Estas instalações, construídas com aproveitamento da falésia rochosa e de parte 

do antigo �Casino�, constituem no seu conjunto, um património histórico, 

cultural e arquitectónico muito caro à população do concelho, em geral, e da 

praia de S. Pedro de Moel, em especial, que com elas criou fortes laços e cuja 

remoção ou descaracterização constituiria uma amputação grave a uma realidade 

paisagística e arquitectónica de características únicas e singulares que o 
município, a todo o custo, pretende preservar. 

 
3. Entre 1968 e 1991, a Câmara sempre obteve junto da Direcção-Geral de Portos, 

as competentes licenças de utilização do Domínio Público Marítimo, para 

manutenção em funcionamento, das instalações balneárias, dos sanitários e do 

bar, que era então classificado como equipamento similar de hotelaria/sector 

terciário em área não urbana. Mesmo após 1991 e conforme se comprova com a 

documentação anexa, a própria CCDRC propõe à CM a assinatura de um 

Protocolo onde os montantes devidos pela ausência do pagamento das taxas nos 

anos subsequentes a 91 fossem consideradas saldadas em troca da manutenção 

de algumas estruturas entretanto construídas. 
 

4. É já no âmbito da elaboração do POOC-Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Ovar / Marinha Grande, no âmbito do respectivo Plano da Praia de S. Pedro de 

Moel que aquelas instalações passaram a ser classificadas como �Equipamento 

de Praia � Núcleo de funções e serviços infra-estruturado habitualmente 
considerado estabelecimento de restauração e bebidas, nos termos da legislação 

aplicável, que integra, também, todas as funções do apoio de praia completo.�, 

Classificação esta que a Câmara contesta, dadas as características singulares do 

edifício em causa e porque a sua cobertura serve também de varanda superior 

através da qual os turistas, visitantes e habitantes do concelho beneficiam de um 

espaço de lazer e de uma vista privilegiada sobre a praia. 
 

5. Em consonância com esta posição e nos termos do acordado com o Sr. Eng.º 
Mota Lopes em reunião de 13-10-2003, a Câmara enviou ofício n.º 9324, de 17-
10-2003, acompanhado do projecto de arquitectura para efeitos de adaptação do 

Café da Praia às normas do POOC, e de adaptação dos balneários e instalações 

sanitárias às normas técnicas sobre acessibilidades (D. Lei n.º 123/97), alertando 

para a impossibilidade de cumprimento do pé-direito mínimo regulamentar por 

se tratar de um edifício com cerca de 40 anos, ficando convicta da sua posterior 

aprovação.  
 

6. Por fax recebido em 26-11-2003, a Câmara é notificada pela CCDRC do 

indeferimento da proposta apresentada, alegadamente por não contemplar 
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qualquer adaptação à tipologia �Equipamento de Praia� fixada no POOC e 

determinando a necessidade de redução da área de construção afecta ao 

estabelecimento comercial de 80 m2 (de 254 m2 para 174 m2), área esta a ser 

utilizada como esplanada. 
 

7. A Câmara, inconformada e surpreendida com tal decisão, contestou o sentido da 

decisão comunicada pela CCDRC, tendo o então Presidente da Câmara, Sr. 

Álvaro Órfão, entregue pmp ao Vice Presidente daquela entidade, em 

28.01.2004, um dossier em que expunha todos os antecedentes ligados à 

construção e exploração daquele espaço. Desde essa data não houve qualquer 

desenvolvimento deste processo apesar de anualmente e no âmbito da abertura 

da época balnear, se realizar uma vistoria promovida pela própria CCDRC e em 

que estão também presentes outras entidades (Capitania do Porto da Nazaré, 

Delegação de Saúde, CMMG), em que o funcionamento do estabelecimento 

nunca foi posto em causa. Pode então dizer-se que o diferendo quanto à 

demolição ou não de parte daquela construção se manteve ao longo destes anos 

em �banho Maria�, isto é, nem a Câmara cumpriu a ordem de demolição, nem o 

Ministério do Ambiente voltou ao assunto.   
 

8. Os requerentes e concessionários do Café da Praia são alheios àquele diferendo, 

na medida em que, de boa fé, celebraram com a Câmara um contrato de 

concessão que lhes garante a exploração do dito estabelecimento, com todas as 

condições legais necessárias, entre as quais, a competente emissão de licença de 

utilização. 
 

9. O contrato de concessão tem a duração de 15 anos, prorrogável por mais 5 anos, 

nos termos do qual os concessionários ora requerentes, pagam ao município uma 

mensalidade de 694,78� e no cumprimento do qual já foi recebido o valor total 

de 59 056,48�. 
 

10. A não apresentação do alvará de licença de utilização do estabelecimento junto 

da ASAE, independentemente do diferendo que aguarda resolução, terá por 

consequência não só o encerramento do mesmo, como também a eventual e 

consequente indemnização dos concessionários, por todos os prejuízos causados 

com a resolução do contrato de concessão antes do prazo acordado, o que se 

traduz, também, em graves prejuízos para o município, 
 
A Câmara delibera concordar com a emissão, pelo Sr. Presidente, no exercício da sua 

competência própria, de licença de utilização para o estabelecimento de bebidas simples, 

sendo da responsabilidade dos concessionários, conforme cláusula 10ª do contrato, o 

cumprimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis ao tipo de 

estabelecimento em causa. 

 

Dado que a Câmara não pôde, no curto período de tempo concedido pela ASAE, resolver 

o diferendo com a CCDRC e proceder ao licenciamento definitivo do estabelecimento em 

causa, o alvará de licença de utilização a emitir deverá ter natureza provisória e a 

validade de 6 meses, devendo conter as seguintes especificações: 

 

 - Titular da licença: Município da Marinha Grande 

 - Sede: Praça Stephens � Marinha Grande 
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- Entidade exploradora � Nelson José da Silva Joaquim e Fernando Gomes 

Carvalho da Anunciação, concessionários, residentes, respectivamente, na Rua do 

Lavadouro, n.º 15 � Albergaria e na Rua Helder Luciano Roldão, n.º 15, na 

freguesia e concelho de Marinha Grande. 

- Denominação do estabelecimento: Café da Praia 

- Localização: Esplanada da Praça de S. Pedro de Moel  

- Uso a que se destina: Bebidas simples 

- Capacidade máxima definitiva: 213 lugares sentados ou 320 lugares de pé. 

 

Mais delibera retomar de imediato o processo negocial com a CCDRC, de modo a 

poderem salvaguardar-se os interesses de ambas as partes e, acima de tudo, o interesse 

público da população marinhense que decorre da especial ligação afectiva, histórica, 

cultural e arquitectónica que ao longo de várias décadas foi estabelecendo com aquele 

local e com a varanda que serve de cobertura ao estabelecimento em causa, que é um pólo 

de atracção turístico fundamental naquele aglomerado urbano-turístico com o qual todos 

os habitantes e visitantes se identificam, e poder ser definitivamente licenciado o 

estabelecimento em causa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

PÚBLICO N.º 06/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO





960 - 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. smv/11/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março. 
 

O preço base do concurso é de 164.836.04� (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e 
seis euros e quatro cêntimos). 
 
Prazo de execução de 120 dias. 
 
Este trabalho deve ser incluído na acção 2006/I/140 � �Beneficiação da Travessa da Rua dos 

Poços�, 
 
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 Travessa da Rua dos Poços - Embra e aprovar o respectivo Projecto, 

Memória descritiva, Programa de concurso, Caderno de Encargos � condições gerais e 

condições especiais, Medições e Plano de 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. 
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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 

- Eng.ª Sara Marques Vidal 

- Ana Teresa Domingues 

 

Suplentes: 

 

- Eng.ª Ludmila Berardo 

- Dª Arminda Granja 

- Eng.ª Cristina Silva 

 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 

 

- Eng.º Rui Vicente 

- Eng.ª Sara Marques Vidal 

- Eng.ª Edite Moniz 

 

Suplentes: 

 

- Eng.ª Susana Silva 

- Sr. Leonel Cruz 

- Eng.ª Maria João Oliveira 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra a Sr.ª 

Eng.ª Sara Marques Vidal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

6 - TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE � 

AGRADECIMENTO AO SR. DR. PAULO GONÇALVES 





Presente ofício enviado pela Dr.ª Maria do Rosário Monteiro Casimiro Louro Patrício, Juiz de 

Direito, em exercício de funções no 3º Juízo do Tribunal da Comarca da Marinha Grande, 
registado sob o n.º 5922, de 03/07/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 1). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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7 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia onze de Julho de dois mil e sete, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.910.453,69� (dois 

milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e sessenta e nove 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 

 
4. 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

5. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA LIGAÇÃO DE 

COLECTORES EXISTENTES NA RUA ESQUERDA E RUA DIREITA � 

MOITA� � AJUSTE DIRECTO N.º 37/06 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

6. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS HORTINHAS � CASAL GALEGO� � C. 

LIMITADO 16/99 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

7. �URBANISMO COMERCIAL 3.ºFASE � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2005� � 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 

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

SENHORA MARIA EMILIA DE JESUS GONÇALVES 

 

9. EMISSÃO DA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO REFERENTE A HABITAÇÃO 

SITA EM RUA DO PORTINHO N.º 79, GARCIA, COM VISTA À 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO ACTUAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 

(OBRAS) PARA FINS DOMÉSTICOS    

 

10. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

11. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÕES DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA PARA FINS DOMÉSTICOS 
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12. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

04/2004 (DIRM) � TRABALHOS A MENOS 

 

13. �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO � EMBRA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 20/06 (DIRM) � TRABALHOS A MENOS 

 

14. �REFORMULAÇÃO DE PASSEIOS E GARES DE ESTACIONAMENTO NA 

PRAIA DA VIEIRA� � CONCURSO LIMITADO N.º 06/03 (DIRM) � 

TRABALHOS A MENOS 

 

15. IMOPLASTIC � PEDIDO DE PARECER RELATIVO À NECESSIDADE DE 

ELABORAÇÃO DE �ESTUDO DE RUÍDO EXTERIOR� 

 

16. REVISTA �DISTRITO DE LEIRIA� 

 

17. ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO 

 

18. SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DE TEATRO DA SOCIEDADE DESPORTIVA 

E CULTURAL DAS TRUTAS 

 

19. APOIO ÀS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL NO 

CONCELHO � SUBSÍDIO ÀS COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

20. APOIO A PROJECTOS DE COLECTIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

21. APOIO AO CIRCUITO DE BODYBOARD E SURF DO CLUBE AVENTURA 

ROTA DO SOL 

 

22. SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO 

CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DA MARINHA GRANDE 

 

23. TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA DA SIR 1º DE MAIO DE PICASSINOS 

 

24. SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA 

 

25. APROVAÇÃO DA OFERTA DE TINTEIROS VAZIOS PARA OFERTA À 

RARÍSSIMAS � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E 

RARAS 

 

26. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS� 

 

27. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PARQUE DA CERCA� 

 

28. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS RELATIVAMENTE A PARCELA DE 

TERRENO SITA NA QUINTA DAS NESPEREIRAS 
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29. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � ESCOLA SECUNDÁRIA ENG. ACÁCIO CALAZANS DUARTE 

 

30. COMISSÃO DE UTENTES SAP/24 HORAS 

 

31. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

DATADO DE 09 DE JULHO DE 2007, PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

DE INQUÉRITO A FACTOS OCORRIDOS NO ÂMBITO DA ABERTURA DO 

PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA 

 

32. LOTEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA � SITO ENTRE A RUA DA FOZ E A 

RUA DA LAGOA 

 

33. PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM � 

ALTERAÇÃO AO PROGRAMA FUNCIONAL 

 

34. PROCESSO DE PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO, 

APRESENTADO PELA GRANDUPLA � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, S.A �, 

PARA OS TERRENOS QUE LHE SÃO LIMITROFES 

 

35. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CONCURSO PÚBLICO N.º 08/07 � 

DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

36. BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES � VÁRZEA � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 09/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

37. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

38. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º 

DE JANEIRO � ORDEM � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/07 � DIRM. 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

961 - REQ 1148/07 � PC 206/07 � Presente requerimento de ARMANDO FERNANDES 

ANTÓNIO, com residência na Rua Joaquim Domingues, Lote 14, 1º Dto, Boavista, Freguesia 

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

construção de uma moradia unifamiliar e muro, sita em Rua dos Outeirinhos, Engenho, 

Freguesia e Concelho da 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) Elementos gráficos/ escritos que permitam assegurar do integral cumprimento do 

Dec.Lei 163/06 de 08 de Agosto, no projecto em aprovação.  

  

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 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; 

  

1.4 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. 

  

1.5 Execução de todos os trabalhos que se entendam por necessários ao bom acabamento 

da obra, nomeadamente a nível dos arranjos exteriores em espaço privado e em 

espaço público.  

  

  

2. 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 apresentar uma profundidade, medida a partir da 

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 =0.6xCxK, sendo; 

  

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

                         K=0,040 

logo,  

  

                         0,6xCxK=0,6x438,90� x0,040= 10.5336 �/m2 
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As áreas de cedência correspondem a espaços verdes de utilização colectiva e a 

equipamentos de utilização colectiva, respectivamente de 28m2/120m2 e 

35m2/120m2, perfazendo um total de 12778,815m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       10.5336 �/m2 x320,50m2 =3481,3548�. 

  

O valor pecuniário a pagar à Ex. ma Câmara corresponde a 3481,3548�. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

962 - REQ 2399/07 � PC 01/06 � Presente requerimento de LIDL & CIA, com sede na Rua 
Pé de Mouro n.º 18, Linhó, Sintra, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da alteração de uma loja de produtos alimentares e de consumo, sita em Rua da 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

a) O requerente deverá comunicar as pontuais alterações introduzidas no decurso 

da obra às devidas entidades externas que se pronunciaram sobre o projecto de 

arquitectura aprovado em reunião de câmara de 02/03/2006, por forma a 

garantir-se, junto das mesmas, a correspondência integral do presente projecto 

de arquitectura à obra executada, visando posterior concessão de licença de 

utilização do estabelecimento em apreço; 

  

b) Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra.  

 
 
 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

963 - REQ 1924/07 � PC 782/04 � Presente requerimento de PEREIRA COSTA E 

GAMEIROS, LDA., com sede na Avª Victor Gallo n.º 83 C, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

destinado a armazéns e que seja concedido um prazo de 90 dias úteis para apresentar 

elementos, sito em Brejo das Aves, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir: 

  

1. Pela total ausência de arruamentos, não disponde de acesso capaz face à 

envergadura da construção proposta, sendo por isso o terreno insusceptível de 

edificação fundamentado no nº5 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.  
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Mais deliberou informar que, caso consiga uma frente urbana capaz de assegurar a 

dimensão exigida para o arruamento, deverá sujeitar o prédio a uma operação de 

loteamento, solicitar autorização à IEP relativamente ao Acesso à Estrada Nacional e 

solicitar ainda o parecer da CCDR-C, atendendo o facto de a área em questão não estar 

abrangida por Plano Municipal de Ordenamento do Território válido; 

  

Face ao acima exposto, deliberou ainda indeferir o pedido de prorrogação de prazo 

solicitado.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

964 - REQ 2410/07 � PC 339/03 � Presente requerimento de ROQUE E FERREIRA-

CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Urbanização Quinta de Sto António, Lote 4 � 
Traseiras, Freguesia de Marrazes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício destinado 

a habitação, comércio e serviços, sito na Rua Manuel Pereira Roldão, Casal da Formiga, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou 

  

Deferir.  

  

Informar que a rede pluvial existente em espaço público é privada do edifício e que a 

manutenção ou qualquer anomalia que possa surgir é da responsabilidade privada do 

mesmo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

965 - REQ 1830/07 � PC 119/06 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO DINIS 

CASALEIRO, com residência na Rua da Portela n.º 117, Freguesia de Marrazes e Concelho de 
Leiria, solicitando a aprovação das especialidades referentes ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais, Lote 

108, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/12/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativo a estabilidade, rede de águas, esgotos 

domésticos e pluviais, acústica, térmica, ITED e gás, devidamente instruídos com 

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

n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

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

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

966 - REQ 2336/07 � PC 754/04 � Presente requerimento de AMOROBRAS-

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede na Rua da Agroeira n.º 85, Amieira, Freguesia e 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional 
e muros, sito na Rua dos Francos, Amieira,  Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 08/03/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativo a rede de águas, esgotos domésticos e 

pluviais, devidamente instruídos com declaração de responsabilidade dos seus autores, 

nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 

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

  

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

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

transcreve: �Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento das alterações 

propostas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

967 - REQ 2145/07 � PC 308/04 � Presente requerimento de ADÁLIA JESUS MANUEL 

FERREIRA, com residência na Rua do Fagundo; Albergaria, Freguesia e Concelho da 

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

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

sita na Rua do Açude, Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado por despacho proferido em 29/07/05 e projecto das 
alterações que surgiram no decorrer da obra, aprovadas em reunião de câmara de 24/08/06.  
  
Presente auto de vistoria, proferido em 30/01/06, que refere não estar a obra em conformidade 

com o projecto aprovado, pelo que não é emitido o respectivo alvará de licença de utilização, 

nomeadamente porque: 
 
- Duas das paredes da cozinha não se apresentam revestidas a azulejo; 
- Foi substituída a banheira por base de chuveiro; 
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- Se encontram alterados os traçados das redes prediais de abastecimento de água, de drenagem 

de águas residuais e drenagem de águas pluviais.  
  
Presente informação técnica favorável sobre o projecto de arquitectura das alterações 

propostas; 
 
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

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

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

sujeição do projecto a deliberação final.  

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento.   

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

968 - REQ 2475/07 � PC 752/06 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

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

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros de vedação, sita em Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

969 - REQ 2214/07 � PC 880/05 � Presente requerimento de MARIA JOSÉ ILDEFONSO 

BOTA SILVA, com residência na Rua das Empalhadeiras de Garrafões n.º 23, Boavista, 

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

das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e 
muro, sita na Rua 2, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de água ao qual incide 
informação técnica que a seguir se transcreve: �Encontra-se apto a merecer aprovação.� 

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

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento das alterações 

apresentadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

970 - REQ 2230/07 � PC 708/06 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide 
e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita 

na Rua dos Lenhadores, Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 

  

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

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

 

 

971 - REQ 2231/07 � PC 03/07 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita 

na Rua dos Lenhadores, Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 
acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 
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responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º 

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

972 - REQ 2006/07 � PC 122/06 � Presente requerimento de MOLDETIPO-ENG.MOLDES 

PROTÓTIPOS PARA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA., com sede na Rua da Norça, 

Cova das Raposas, Pêro Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da 
alteração e ampliação de uma unidade industrial e muro, sita na Rua da Norça, Cova das 

Raposas, Pêro Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 30/11/2006. 
  

Presente projecto de especialidade relativo a estabilidade, rede de águas, esgotos domésticos e 

pluviais, acústica, térmica e ITED, devidamente instruído com declaração de responsabilidade 

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

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 
pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve: 

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

973 - REQ 2200/07 � PC 672/97 � Presente requerimento de MANUEL VIEIRA FRAZÃO, 
com residência em Vale Travesso, Freguesia de N.ª Sr.ª da Piedade e Concelho de Ourém, 

solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades referentes ao processo 

de licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Rua António Batista, 

Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/06/2007. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

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

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

974 - REQ 1741/07 � PC 305/07 � Presente requerimento de RUI JOSÉ GOMES DUARTE, 
com residência na Rua Campo Futebol n.º 6, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um muro, sito na Rua 

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

  

- Muros em solo urbano deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados sendo que o muro confinante com a via pública não poderá exceder 0,80m de 

altura, podendo contudo ser encimado por elementos gradeados com altura máxima de 

0,70m. Os muros entre estremas, quando confinantes com espaço público, deverá 

aplicar-se o atrás descrito numa extensão até 1,5m a contar do limite do passeio, não 

podendo no restante perímetro exceder a altura de 1,80m. 

  

- Muros construídos em solo afecto a mancha de RAN, tendo por base outros pareceres 

prestados pela CCDR_C para vedações em solos com as mesmas características, deverá 

aplicar materiais perecíveis e amovíveis não excedendo as alturas dos muros prevista 

em espaço urbano; 

  

Mais deliberou informar que junto à notificação da deliberação de câmara deverá ser 

anexada fotocópia da carta de condicionantes, para que o requerente consiga com 

facilidade identificar o tipo de espaço em que está a intervir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

975 - REQ 283/07 � PC 60/04 � Presente requerimento de ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, 

LDA., com sede na Travessa da Cruz n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto de loteamento, em Bico da Garcia, 

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

  

Aprovar alteração à operação de loteamento com alvará n.º 17/97, designadamente aos 

Lote 1 e 2, com 1475 m2 e 1380 m2, inscritos na matriz urbana sob os n.º 14.048 e 14.049 e 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 12.07.2007 

Acta n.º 15 

 

 32 

descritos sob os n.º 09563 e 09564, respectivamente. A alteração assenta na abertura de 

um arruamento sobre o lote 1, a ligar à Rua 4 e Rua dos Fetos, e, na reconfiguração da 

restante área daqueles prédios dando lugar a 4 novos Lotes (Lotes 1A, 1B, 2A e 2B), com 

as seguintes características: 

  

Lote n.º 1
A
 

 

Natureza � habitação � 1 fogo T4 

Área do Lote � 600,80 m2
 

Área máxima de implantação � 310,00 m2 

Área máxima de habitação � 250,00 m2 

Área máxima de anexo � 60,00 m2 

Área total de construção � 310,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos do anexo/garagem � 1 piso 

 

   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 

Sul � Lote 3 

Nascente � Lote 1B 

Poente � Rua 4 

  

Lote n.º 1B 

 

Natureza � habitação � 1 fogo T4 

Área do Lote � 600,75 m2
 

Área máxima de implantação � 325,00m2 

Área máxima de habitação � 280,00 m2 

Área máxima de anexo � 45,00 m2 

Área total de construção � 325,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos do anexo/garagem � 1 piso 

 

   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 

Sul � Lote 3 

Nascente � Lote 2A 

Poente � Lote 1A 

  

Lote n.º 2
A
 

 

Natureza � habitação � 1 fogo T4 

Área do Lote � 595,75 m2
 

Área máxima de implantação � 325,00m2 

Área máxima de habitação � 280,00 m2 

Área máxima de anexo � 45,00 m2 

Área total de construção � 325,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos do anexo/garagem � 1 piso 
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   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 

Sul � Lote 3 

Nascente � Lote 2B 

Poente � Lote 1B 

  

Lote n.º 2B 

 

Natureza - habitação - 1 fogo T4 

Área do Lote � 592,85 m2
 

Área máxima de implantação � 330,00m2 

Área máxima de habitação � 280,00 m2 

Área máxima de anexo � 50,00 m2 

Área total de construção � 330,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos do anexo/garagem � 1 piso 

 

   Confrontações: 

Norte � Rua projectada 

Sul � Lote 3 

Nascente � Aires Francisco Calado e Outros 

Poente � Lote 2A  

  

Integrará domínio público da câmara a área de 464,85 m2, destinados a arruamento e 

passeio. 

  

As construção a erigir nos Lotes terão de assegurar o RGEU, RMEU, Regulamento do 

Loteamento e demais legislação aplicável. 

  

Os restantes lotes (Lotes 3 e 4) não são objecto de qualquer alteração. 

  

Mantém-se as restantes condições do alvará N.º 17/97 

  

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

177/2001, de 04 de Junho, como compensação pela não cedência de 126 m2 de terreno 

para espaços verdes e utilização colectiva o proprietário deverá efectuar pagamento nos 

termos descrito nos RMEU. 

  

Delibera ainda informar que deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos da, 

rede de gás, energia eléctrica, rede de abastecimento de água, de saneamento, condutas de 

telecomunicações, arruamentos, com a referenciação dos espaços para equipamento de 

limpeza pública, no prazo de 1 ano a contar da data da notificação, de acordo com o 

referido no Art. 71º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 04/06.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - DIVERSOS 
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976 - REQ 1251/07 � PC 1395/99 � Presente requerimento de ELPÍDIO JESUS CARNIDE, 
com residência na Rua da Ermida n.º 210, Serra do Porto D� Urso, solicitando a recepção 

provisória das obras de urbanização, em Rua D � Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente requerimento de Elpidio de Jesus Carnide, titular do processo de licenciamento 

de construção n.º 1395/99, do prédio sito na Rua D, Talhões da freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisória das obras de 

urbanização previstas no mesmo. 

  

Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Aceitar provisoriamente as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e 

mandar libertar 90% da caução prestada através da garantia bancária Nº.316 421 datada 

de 22 de Fevereiro de 2005, do Banco Espírito Santo, no valor de � 777,60 (setecentos e 

setenta e sete euros e sessenta cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da referida 

caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante de � 77,76 (setenta e sete euros 

e setenta e seis cêntimos).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - 12.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

Assunto discutido e votado no início da discussão e votação dos assuntos da ordem do dia. 





5 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA LIGAÇÃO DE COLECTORES 

EXISTENTES NA RUA ESQUERDA E RUA DIREITA - MOITA� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 37/06 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA





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

�Pinto & Braz, Lda. �, com sede em Barracão, Colmeias. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrição técnica, 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 

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





6 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS HORTINHAS � CASAL GALEGO� � C. 

LIMITADO 16/99 � DIRM -  RECEPÇÃO DEFINITIVA
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978 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma 

�Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Jardoeira � 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 definitivamente a obra 

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

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

7 - �URBANISMO COMERCIAL 3.ºFASE � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2005� � 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 
 
979 - Presente Fax da Firma Asibel, solicitando a aprovação de prorrogação de pelo período de 

45 dias da Empreitada URBANISMO COMERCIAL 3.ºFASE e presente informação da 

DIRM, com referência EM/16/07 em que se propõe a não aprovação de prorrogação do prazo 

de execução, uma vez que em reunião de Câmara de 4 de Abril de 2007, já foi autorizada uma 

prorrogação legal de 25 dias e uma prorrogação graciosa de 48 dias. 
 

A Câmara Municipal concordando com a informação com a referência EM/16/07 que se 

anexa (Anexo 2) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera 

não aprovar a prorrogação do prazo de execução da empreitada URBANISMO 

COMERCIAL 3ª FASE. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

8 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DO 

SENHORA MARIA EMILIA DE JESUS GONÇALVES 

 
 
980 - 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 Maria Emília de Jesus Gonçalves, que confronta a Norte com 

Rua 1, a Sul com João Rodrigues Borges, a Nascente com João Rodrigues Borges e a Poente 

com J. Rodrigues dos Santos, com artigo matricial n.º 4045. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (85,36 metros quadrados), solicitando a construção de um 

anexo composto por uma casa de banho e um espaço amplo com lareira; reconstrução do muro 

com gradeamento; colocação de portão de maiores dimensões para entrada de veiculo; 

recolocação de portão mais pequeno. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 85,36 metros quadrados, do prédio de que é dono a Senhora Maria 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 12.07.2007 

Acta n.º 15 

 

 36 

Emília de Jesus Gonçalves, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande 

com o n.º 4045 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 04373/030890, que 

confronta a Norte com espaço público (arruamento), a Sul com espaço público, a nascente 

com espaço público e a poente com espaço público. Os termos da cedência desta parcela 

de terreno para o alargamento da Rua da Embra, que passa a integrar o domínio público, 

solicitando a construção de um anexo composto por uma casa de banho e um espaço 

amplo com lareira; reconstrução do muro com gradeamento; colocação de portão de 

maiores dimensões para entrada de veiculo; recolocação de portão mais pequeno, 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 (Anexo 6). 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

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, que proferiram a seguinte 

declaração de voto: 

 

�Abstivemo-nos porque a proposta não vem suficientemente fundamentada sobre os encargos 

a assumir pela Câmara para com o particular.� 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei favoravelmente por se tratar de uma situação vulgaríssima nas negociações com os 

diversos munícipes que são atingidos por cortes das suas propriedades, para a Câmara poder 

proceder ao alargamento dos arruamentos. E porque, o processo para o efeito presente com 

apoio à deliberação integrar a ficha de condições negociadas com esta munícipe e mais 

comprovativos que neste caso até está mais bem processado e ordenado do que tem o conteúdo 

nos centenas de casos que tem sido aqui discutidos e deliberados.�  

 

 

9 - EMISSÃO DA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO REFERENTE A HABITAÇÃO SITA  

EM RUA DO PORTINHO N.º 79, GARCIA, COM VISTA À ALTERAÇÃO DO 

CONTRATO ACTUAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (OBRAS) PARA FINS 

DOMÉSTICOS    

 

 

981 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - , 
datada de 10/05/2007, referente a caracterização socio-económica de agregado familiar, 

residente em Rua do Portinho n.º 79, Garcia. 
 
Presente despacho do Sr. Presidente, datado de 18/05/2007, no qual é solicitada à DASED a 

elaboração de proposta de deliberação com vista à aprovação da substituição do contador de 

obras, existente na referida habitação, por um outro para fins domésticos, sem que seja exigida 

a respectiva licença de utilização ao munícipe Ivo Manuel Marques Gomes. 
 
Presente proposta exarada pelo Sr. Vereador do Pelouro de Acção Social, em reunião de 

câmara, datada de 31/05/2007, na qual se sugere a emissão da licença de utilização desde que 

nela seja inscrita a obrigação do requerente, logo que as condições económicas e sociais do seu 

agregado se alterem, proceder aos acabamentos em falta e descritos na informação social. 
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A Câmara analisou a referida informação e, considerando que: 

 

 Com a referida substituição do contador não se prevêem prejuízos para o 

Município; 

 A cave, embora se encontre em tosco, não impede o munícipe de ali residir; 

 A referida cave se encontra inacabada, devido à drástica redução do rendimento 

familiar; 

 A incapacidade económica do munícipe se agravou, após o surgimento de doença 

incapacitante para o trabalho; 

 Não existem perspectivas de o munícipe ver melhorada, a curto prazo, a sua 

condição económica e proceder ao que é exigido pelo Município, com vista à 

emissão da licença de utilização; 

 A Acção Social se constitui como uma das competências dos órgãos municipais,  

 

Delibera autorizar a emissão da licença de utilização com a condição de o requerente, logo 

que as condições sociais e económicas do seu agregado se alterem, proceder aos 

acabamentos em falta, mencionados no auto de vistoria. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 
 
 
982 - Presente proposta para atribuição de topónimo ao arruamento constante na planta de 
localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
 

1. Rua da Cova da Eira (Garcia) � confronta com a Rua das Papoilas e Rua da Mata 
Real; 

 

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

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

delibera concordando com a proposta, atribuir os seguintes topónimos aos arruamentos 

constantes das plantas de localização que se dão por reproduzidas e se anexam à Presente 

acta (Anexo 3):  

 

1. Rua da Cova da Eira (Garcia) � confronta com a Rua das Papoilas e Rua da Mata 

Real; 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÕES DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA PARA FINS DOMÉSTICOS 

 

 

983 - Atendendo a que:  
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A Câmara Municipal é a entidade gestora do sistema de distribuição de água do Concelho da 

Marinha Grande, devendo, em cada momento, adoptar as medidas que melhor se ajustem ao 
serviço que lhe cabe prestar; 
  
O Decreto-Lei n° 195/99 de 8 de Junho veio regular as regras de prestação de caução em caso 

de incumprimento por parte dos consumidores, o seu accionamento, a sua restituição e a sua 

validade, bem como a restituição das cauções prestadas anteriormente à data de entrada em 

vigor deste diploma;  
 
A Câmara, dando cumprimento ao artigo 6° do diploma citado, deliberou em 17 de Agosto de 

2000 restituir a todos os consumidores de água não profissionais, ou seus herdeiros, o valor das 

cauções prestadas até à data da entrada em vigor daquele diploma;  
 
Em cumprimento dessa deliberação, a Câmara aprovou, em 21 de Setembro de 2000, um plano 

e regras de restituição dessas cauções;  
 
Nessa data a maioria das cauções, cujos contratos se encontravam activos, foram devolvidas 

aos consumidores;  
 
Uma parte considerável dos montantes prestados pelos consumidores ainda se encontram por 
devolver, por não terem sido reclamados;  
 
Esta realidade foi tida em conta no Decreto-Lei n° 100/2007, de 2 de Abril que veio proceder a 

alguns aditamentos e alterações ao diploma supra citado e estabeleceu novas regras tendentes à 

devolução destes montantes e destino das cauções não restituídas nos prazos e termos nele 

definidos;  
 
A informação n°053/PJ de 11 de Maio de 2007 define o procedimento de restituição das 

cauções relativas aos contratos de fornecimento de água para fins domésticos, tendo o Sr. 

Presidente de Câmara exarado, em 05 de Junho de 2007, o seguinte despacho �Proceda-se 

como determina a lei�.  
 
Em súmula, este novo diploma prevê as seguintes fases:  
 

1. As Entidades Gestoras devem elaborar uma listagem de consumidores a quem a caução 

não foi restituída, com a indicação dos motivos;  
2.  

Esta listagem deve ser divulgada através de edital (a afixar na Câmara e Juntas de 

Freguesia) e de anúncios (em dois jornais de maior tiragem nacional) indicando aos 
consumidores o direito de reaverem a caução, o prazo e o modo como devem proceder e 

os documentos que devem apresentar (documento que comprove a titularidade do 
respectivo direito);  

 
3. Complementarmente, pode ainda divulgar-se a referida listagem:  

 
 No sítio da Internet;  
 Nos diversos locais de atendimento ao público da Câmara Municipal;  
 Através de mensagem nas facturas de consumo de água;  
 

4. Os consumidores devem reclamar a caução no prazo de 180 dias após a data da afixação 
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do edital ou anúncio;  
 

5. Findo o prazo de reclamação das cauções, o IRAR � Instituto Regulador de Águas e 

Resíduos, deve ser informado do número total de processos concluídos (restituídos) e 

não concluídos (a restituir), devendo nestes casos ser mencionado o respectivo valor e 
motivos do não reembolso;  

 
6. Finalmente, os valores das cauções não restituídas revertem para um fundo a 

administrar pelo IC � Instituto do Consumidor I.P., destinado ao financiamento de 
mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça pelos consumidores e de projectos de 
âmbito nacional, regional ou local de promoção dos direitos dos consumidores;  

 
Assim e,  
 

 Considerando que existem cerca de 2.889 consumidores, cujo valor das cauções a 

restituir totaliza 12.294,99� (doze mil duzentos e noventa e quatro euros e noventa e 
nove cêntimos);  

 
 Considerando que as cauções que vierem a ser restituídas aos consumidores devem, 

segundo o n°4 do artigo 4° do Decreto-Lei 195/99 de 8 de Junho, no decurso do prazo 
estabelecido para a reclamação, ser actualizadas com base no índice anual de preços ao 

consumidor, publicado pelo INE � Instituto Nacional de Estatística, desde a data da 

última alteração;  
 

 Considerando que existe um grupo de consumidores que ainda possuem o contrato 
activo, com caução por restituir, derivado ao facto de ter sido alterada a tarifa de 
consumidores não domésticos para consumidores domésticos; 

  
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 4)  e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera por unanimidade: 

 

 Restituir o valor das cauções aos consumidores, que possuem contratos ainda 

activos, totalizando 39 clientes, devendo os mesmos serem reembolsados do valor 

da caução, juntamente na factura de consumo de água do período seguinte (Anexo 

1);  

 

 Proceder à divulgação da listagem dos consumidores que possuem os contratos 

inactivos com caução a restituir, totalizando 2.850 clientes (Anexo 2) adoptando as 

fases já elencadas.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2004 

(DIRM) � TRABALHOS A MENOS 

 

984 - Presente informação da DIRM, com a ref. SS-07.07, propondo a supressão de trabalhos 

que não realizados no âmbito da empreitada de �Beneficiação da Rua da Embra�, no valor de 
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no valor de 27.812,61 � (Vinte e sete mil, oitocentos e doze euros e sessenta e um cêntimos), ao 

abrigo do disposto no art. 28º do Dec.- Lei 59/99, de 02 de Março.  
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. SS � 

07.07, que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar trabalhos a menos no 

valor de 27.812,61 � (Vinte e sete mil, oitocentos e doze euros e sessenta e um cêntimos), 

da empreitada designada por �Beneficiação da Rua da Embra�, adjudicada à firma 

Construções Pragosa, S.A., ao abrigo do disposto no art. 28º do Dec.- Lei 59/99, de 02 de 

Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
13 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL AGOSTINHO - EMBRA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 20/06 (DIRM)� TRABALHOS A MENOS 

 
 
985 - Presente informação da DIRM, com a ref. SS-03.07, propondo a supressão de trabalhos 

que não foram realizados no âmbito da empreitada de �Beneficiação da Rua Manuel Agostinho 

� Embra�, no valor de 2.460,07 � (Dois mil, quatrocentos e sessenta euros e sete cêntimos), ao 

abrigo do disposto no art. 28º do Dec. - Lei 59/99, de 02 de Março.  
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. SS � 

03.07, que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar trabalhos a menos no 

valor de 2.460,07 � (Dois mil, quatrocentos e sessenta euros e sete cêntimos), da 

empreitada designada por �Beneficiação da Rua Manuel Agostinho � Embra�, 

adjudicada à firma Construções Pragosa, S.A., ao abrigo do disposto no art. 28º do Dec. - 

Lei 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - �REFORMULAÇÃO DE PASSEIOS E GARES DE ESTACIONAMENTO NA 

PRAIA DA VIEIRA� � CONCURSO LIMITADO N.º 06/03 (DIRM) � TRABALHOS A 

MENOS 

 
 
986 - Presente informação da DIRM, com a ref. SS-06.07, propondo a supressão de trabalhos 

que não foram realizados no âmbito da empreitada para a �Reformulação de Passeios e Gares 

de Estacionamento na Praia da Vieira�, no valor de 29.108,41 � (Vinte e nove mil, cento e oito 

euros e quarenta e um cêntimos), ao abrigo do disposto no art. 28º do Dec. - Lei 59/99, de 02 de 
Março. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. SS � 

06.07, que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar trabalhos a menos no 

valor de 29.108,41 � (Vinte e nove mil, cento e oito euros e quarenta e um cêntimos), da 

empreitada designada por �Reformulação de Passeios e Gares de Estacionamento na 

Praia da Vieira�, adjudicada à firma Construções Pragosa, S.A., ao abrigo do disposto no 

art. 28º do Dec.- Lei 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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15 - IMOPLASTIC � PEDIDO DE PARECER RELATIVO À NECESSIDADE DE 

ELABORAÇÃO DE �ESTUDO DE RUÍDO EXTERIOR� 

 

 

987 - Presente requerimento com registo de entrada 5734 de 27.06.07, em nome da 
IMOPLASTIC, empresa sedeada na Estrada do Pêro Neto, que solicita à Câmara, na sequência 

de uma acção de inspecção promovida pela Inspecção Geral do Ambiente, a emissão de parecer 

sobre a necessidade de realizar um �estudo de ruído exterior�. 
 
Presente igualmente informação da DOPU datada de 06.07.07 que pretende fazer o 

enquadramento do pedido formulado pela IMOPLASTIC, referenciando que as instalações 

industriais estão implantadas na Estrada do Pêro Neto, num local que o Plano Director 

Municipal classifica como área industrial sujeita à elaboração de plano de pormenor. Refere-se 
ainda naquela informação que se encontra em fase de elaboração o Plano de Pormenor da Área 
Industrial da Marinha Pequena, no âmbito do qual será devidamente analisada a qualidade do 

ambiente sonoro, conforme exige o Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo DL n.º 9/2007 

de 17.01. 
 
Depois de apreciar os referidos documentos a Câmara Municipal delibera notificar a 

IMOPLASTIC de que de momento e pelos motivos referenciados não considera 

necessária a elaboração do �estudo de ruído exterior�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - REVISTA �DISTRITO DE LEIRIA� 

 

 

988 - Presente carta da Jorlis � Edições e Publicações, com o registo de entrada nº 6178, de 

11/07/2007, informando que o Jornal de Leiria vai editar em Agosto do corrente ano uma 
revista intitulada �Distrito de Leiria�, que constituirá um guia institucional para a nossa região.  
 
A informação será organizada por concelhos e focará os seguintes aspectos: 
 Indicadores de desenvolvimento social e económico; 
 Investimentos realizados nos últimos anos; 
 Projectos iniciados ou previstos para concretização a médio prazo, públicos ou privados; 
 Levantamento de instituições públicas e/ou privadas; 
 Informação turística. 
 
Considerando o interesse da publicação, que terá a sua 3ª edição em 2007, a participação de 

todos os Municípios do distrito de Leiria, bem como a divulgação do concelho da Marinha 
Grande junto de turistas e emigrantes que nesta época nos visitam;  
 
A Câmara Municipal delibera por unanimidade adquirir 2 páginas de informação, no 

valor de 1.000,00 � mais IVA à empresa JORLIS � Edições e Publicações Lda., 

contribuinte n.º 502010401, com sede em Rua Comandante João Belo, n.º 31, 2401-801 

Leiria, ao abrigo da alínea b), do n.º 1, do art.º 18º, do Decreto Lei n.º 197/99, de 8 de 
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Junho e da alínea q), do n.º 1, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

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

 

 

17 - ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO 

 
 
989 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 06/07/2007, referente à actualização das rendas de habitação social, localizada na 

Rua 4 e Avenida da Liberdade, Casal de Malta � Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 329-A/2000, 

de 22 de Dezembro e o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio e 166/99 de 18 de Setembro, 

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, proceder à actualização das rendas da Rua 4 e Avenida da Liberdade. 

 

Rua 4 

MORADOR BLOC

O 

FRACÇÃ

O 

DATA 

CONTRATO 

RENDA 

2006  

RENDA 

2007  

Vítor Manuel R. de Sousa 1 R/C D 27/12/1993 50,09� 50,54 

Manuel Jesus Moita 1 R/C C 01/ 08/1983 3,08� 3,18 

Natália Luzia Boiça 1 1.º C 01/08/1983 17,15� 17,68 

Maria Brízida J. Azevedo 1 1.º D 20/12/1999 17,92� 12,01 

Dina Maria Cardoso 

Santos 

1 1.º B 01/08/1983 24,22� 24,97 

Maria Fernanda Rosa 

Pereira 

1 2.º A 01/08/1983 53,00� 54,64 

Gastão Alberto A. Salvado 1 3.º D 01/08/1983 39,75� 40,98 

Maria de Fátima G. 

Almeida 

1 3.º C 17/01/1996 18,95� 51,95 

Maria Helena V. P. 

Monteiro 

2 3.º Esq. 27/12/1993 197,69� 204,37 

Carlos Inácio Vieira Silva 1 3.º B 01/08/1983 42,62� 43,94 

Maria Celeste C. Monteiro 3 R/C B 01/ 08/1983 2,24� 2,31 

Polibia Jesus Ribeiro 3 R/C D 01/08/1983 28,71� 28,99 

Ricardo Santos Casaca 3 1.º C 11/04/2001 73,93� 32,24 
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Maria Celeste Conceição 3 1.º B 01/02/2001 8,24� 17,53 

Arminda Fonseca Simões 3 1.º A 01/08/1983 33,36� 34,39 

Inésia Maria Oliveira 3 2.º C 01/08/1983 11,50� 11,86 

Ilda Gouveia Alves 3 2.º A 01/08/1983  6,06� 6,25 

Cesarina Pereira 

Alexandre 

3 3.º C 01/08/1983 23,15� 23,87 

Maria de Fátima S. 

Ferreira 

5 R/C B 22/12/1997 3,90� 26,42 

José Pereira 5 R/C C 01/ 10/2000 84,67� 102,22 

Leonel Fernandes Aldeia  5 R/C D 01/08/1983 22,59� 23,29 

José Manuel Rodrigues 5 1.º A 1988 53,00� 54,64 

António Emílio Silva 

Santos 

5 1.º D 01/08/1983 44,91� 46,30 

Palmira Neves 5 2.º B 01/08/1983 34,67� 35,74 

Fernando Ferreira Silva 5 3.º A 01/08/983 27,58� 28,43 

Maria José F. C. Teixeira 5 3.º B 1985 2,24� 2,31 

 

 
Avenida da Liberdade 

 

MORADOR BLOC

O 

FRACÇÃ

O 

DATA 

CONTRATO 

RENDA 

2006  

RENDA 

2007 

Júlia Maria Bento 

Pereira 

5 2º Dto. 01/11/991 34,26� 35,32 

 

Mais delibera, que as rendas anteriormente mencionadas, entrem em vigor a partir de 

Setembro de 2007. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DE TEATRO DA SOCIEDADE DESPORTIVA E 

CULTURAL DAS TRUTAS 

 

 

990 - Presente informação n.º 65/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 10/07/07, dando conta da entrada de uma comunicação da Sociedade 

Desportiva e Cultural das Trutas datada de 20 de Março de 2007, com um pedido de apoio para 

comparticipação nas despesas na realização de diversas actividades culturais, nomeadamente a 
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adaptação da Peça de Teatro Auto da Índia de Gil Vicente, em particular para as cortinas de 

palco, o sistema de luz, guarda roupa e cenários, num total que ascende a 2.450, 00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, consideradas as características do 

projecto, do envolvimento de grande parte dos associados da colectividade, e da tradição 

de tal grupo de teatro naquela localidade, delibera, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

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

Janeiro, atribuir à Sociedade Desportiva e Cultural das Trutas, contribuinte n.º 501 343 

873, com sede na Rua 51, Trutas, na Marinha Grande, um subsídio de 750,00 � 

(setecentos e cinquenta euros) para apoio à aquisição das cortinas de palco e do guarda 

roupa e cenários. 

  

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/95 � outros apoios a 

actividades culturais. 

 

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 ÀS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL NO 

CONCELHO � SUBSÍDIO ÀS COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

 

991 - Presente informação n.º 63/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 10/07/2007, dando conta que, na sequência de um convite da autarquia, as 

colectividades fizeram chegar a esta autarquia um conjunto de propostas para realização de 

diversas acções, solicitando ainda um pedido de subsídio para ajudar à dinamização dos 

projectos a realizar em parceria com a autarquia nas comemorações do 25 de Abril de 2007. 
 
Dado o impacto destas actividade na população do concelho, a sua influência na dinamização 

cultural do concelho, e o interesse demonstrado no enriquecimento do programa oficial das 
comemorações do 25 de Abril, propôs esta divisão que a autarquia disponibilizasse um 

conjunto de subsídios, tendo os mesmos sido alvo de deliberação em reunião de câmara datada 

de 19 de Abril de 2007. 
 
Para além destes apoios já atribuídos, foram desde logo previstos outros apoios financeiros a 

atribuir a demais entidades logo que estas reunissem as condições legais para a atribuição de 

apoios públicos, nomeadamente as seguintes: 
 
 

Colectividade Actividades 

Nº 

aprox. 

pax 

Apoio CMMG 

2007 

Associação 

Paraquedistas Pinhal do 

Rei 

Saltos de paraquedismo e balão 

de ar quente 
500 

2.375,00 � 
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Clube Desportivo da 

Garcia 
Jogos de Futebol Juvenil  135 500,00 � 

Sociedade Desportiva e 

Cultural das Trutas 

Bandas Garagem+Peça 

Teatro+ Exposição 100 
750,00 � 

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

Municipal assumiu como estratégico o envolvimento das colectividades no sentido de 

construir um programa de comemorações diversificado e que fosse ao encontro do 

interesse e das expectativas da população de todo o concelho, e considerando o impacto 

que tais acções tiveram na atracção ao concelho de jovens e demais população de todo o 

distrito e do país, bem como a sua influência na dinamização cultural do concelho, e ainda 

o interesse demonstrado pelas entidades no enriquecimento do programa oficial das 

comemorações do 25 de Abril, e considerando que estão agora reunidas as necessárias 

condições legais, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 

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

dos apoios financeiros constantes no mapa anterior às entidades: Associação 

Paraquedistas Pinhal do Rei � NIF 503377643, Clube Desportivo da Garcia � NIF 

501395369 e Sociedade Desportiva e Cultural das Trutas � NIF 501343873. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção administrativa da Divisão de Acção Social 

Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Estes apoios têm cobertura orçamental na rubrica 040701 da acção 2007 A 72. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - APOIO A PROJECTOS DE COLECTIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

 

992 - Na sequência da implementação do Programa de Actividade Física para a Terceira Idade, 
aprovado em deliberação de câmara n.º 739 datada de 24 de Agosto de 2006, e cujo relatório do 

ano de 2006 foi apresentado em reunião de câmara datada de 30 de Novembro de 2006 e de que 

se anexa uma cópia, aderiram em 2006 a este projecto oito colectividades do concelho, 
designadamente: 
 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, SIR PICASSINOS, ASURPI, CURPI, INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE, SIR 1º DEZEMBRO PERO NETO, SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE, FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA VIEIRA � CAPELA DA 
PASSAGEM 
 
A autarquia já atribuiu a estes projectos apoios financeiros para desenvolvimento da actividade 

física com os idosos entre Outubro de 2006 e Julho de 2007, num valor similar para cada 

colectividade de 1.500,00 �. 
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Numa segunda fase da candidatura a este programa, foram apresentados mais 6 novos 
projectos, pertencentes a 6 novas entidades que estão a desenvolver o projecto desde Janeiro de 

2007, a saber: 
 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO  

SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL GARCIENSE 

ASSOCIAÇÃO DE DOENTES DE PARKINSON 

CUBE DESPORTIVO MOITENSE 

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO DA ORDEM 
 
Os objectivos do programa são os seguintes: 
 

 mobilizar a população idosa do Concelho da Marinha Grande para a adesão à actividade 
física, integrando-a nas rotinas diárias dos munícipes da Marinha Grande,  

 
 promover o conhecimento público de que a prática de Actividade Física regular é um 

comportamento de saúde e um dos maiores factores de promoção de uma vida saudável, 

conjuntamente com a alimentação equilibrada e ausência do hábito tabágico,  
 

 promover o conhecimento de que todas as pessoas, independentemente da idade ou 
estatuto socio-económico, podem e devem realizar regularmente actividade física 

adaptada às suas condições de vida e que se pode começar ou recomeçar a prática em 

qualquer idade, 
 
 Assim, foi apresentado por cada uma das colectividades um projecto identificativo da 
actividade física a promover, da periodicidade e dos participantes a envolver, e que estão 

arquivados em processo próprio na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto. 
 
A Câmara Municipal, considerando que é competência da Câmara Municipal deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente 

com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos; e que é sua competência apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de 

natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; delibera, ao abrigo das alíneas 

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

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um apoio financeiro de 1.600,00 � (mil e 

seiscentos euros) a cada uma das colectividades aderentes para apoiar financeiramente os 

custos com os projectos que decorrerão de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2007, sendo a 

verba dividida do seguinte modo: 1.100,00 � para apoiar os custos mensais (excepto mês 

de Agosto) com a dinamização da actividade por professores de educação física, acrescido 

de um valor de 500,00 � para aquisição de materiais adequados a tais práticas. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 
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no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Todas as seis colectividades abaixo mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA 501 931 724 1.600,00 � 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL 

GALEGO  

501540563 1.600,00 � 

SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL GARCIENSE 501372121 1.600,00 � 

ASSOCIAÇÃO DE DOENTES DE PARKINSON 504 058 550 1.600,00 � 

CUBE DESPORTIVO MOITENSE 501216049 1.600,00 � 

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO DA ORDEM 501 623 051 1.600,00 � 

Total = 9.600,00 � 
 
Todos os apoios constantes no mapa anterior têm cabimento na rubrica 06/040701 da 

acção 2007 A 34. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - APOIO AO CIRCUITO DE BODYBOARD E SURF DO CLUBE AVENTURA 

ROTA DO SOL 

 

 

993 - Presente informação n.º 67/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 10/07/2007, dando conta que Clube Aventura Rota do Sol apresentou à 

autarquia, através de ofício datado de 11 de Maio último, um pedido de apoio logístico e de 

subsídio para realizar de 02 de Julho a 9 de Setembro, nas Praias da Vieira, de S. Pedro de 

Moel e Paredes, a terceira edição do Circuito de Bodyboard e Surf inter sócios. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que a entidade tem demonstrado 

possuir competências de organização de eventos, conforme demonstrou nas duas 

primeiras edições deste circuito em 2005 e 2006; considerando que esta realização trouxe 

às Praias do concelho centenas de participantes e correspondentes familiares e 

acompanhantes, dinamizando o comércio local e constituindo um ponto forte de atracção 

turística durante toda a época balnear; considerando que estas modalidades têm vindo a 

ganhar adeptos por todo o concelho, dada a qualidade e o desenvolvimento da 

modalidade em termos nacionais; e verificadas as excelentes condições das nossas praias 

para o exercício desta actividade, para além da boa capacidade organizativa demonstrada 

pelo Clube Aventura Rota do Sol, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da 
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Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 400 � (quatrocentos euros) ao Clube Aventura 

Rota do Sol, contribuinte n.º 506 580 458, com sede na Rua das Amoreiras, n.º 10, Fracção 

N, São Pedro de Moel, 2430 Marinha Grande, para apoiar a realização da terceira edição 

do circuito de Bodyboard e Surf. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 da acção 2007 A 146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL DA MARINHA GRANDE 
 

 

994 - Presente informação n.º 62/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 10/07/2007, dando conta que a Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental Marinha Grande apresentou a esta autarquia uma comunicação 

datada de 11 de Abril de 2007, com um pedido de apoio para a realização de uma iniciativa 

denominada Jogos de Água, realizada no passado dia 01 de Junho e para o qual solicitaram o 

apoio financeiro da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a qualidade do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação na dinamização de actividades 

conducentes à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos portadores de deficiência e 

considerando o objectivo de reunir em S. Pedro de Moel um conjunto de nadadores 

portadores de deficiência mental de toda a zona centro, delibera, ao abrigo da alínea b) do 

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

A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 1500 � (mil e quinhentos euros) 

à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Marinha 

Grande, contribuinte n.º 504 646 796, com sede na Rua Professor Bento de Jesus Caraça, 

2430 Marinha Grande, que se destina a comparticipar nos custos de realização da 

iniciativa. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 da acção 2007 A 49. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

 

23 - TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA DA SIR 1º DE MAIO DE PICASSINOS 
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995 - Presente informação n.º 59/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 26/06/2007, dando conta de um pedido de subsídio apresentado pela 

Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, de Picassinos, datado de 15 de Maio, para a 

realização de 29 de Junho a 1 de Julho na Praia de S.Pedro de Moel da terceira edição do 

torneio de andebol de praia, modalidade que tem vindo a ganhar adeptos por todo o País e 

nomeadamente na região centro, dada a qualidade e o desenvolvimento da modalidade em 

termos nacionais e verificadas as excelentes condições das nossas praias para o exercício desta 

actividade. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, e, considerando que a entidade tem 

demonstrado possuir competências de organização de eventos, conforme demonstrou nas 

primeira e segunda edições do torneio de andebol de praia em 2005 e 2006; considerando 

que a Federação Portuguesa de Andebol convidou o clube a realizar esta 1º etapa do 

campeonato regional da modalidade, e considerando que esta realização trará à Praia de 

S.Pedro de Moel cerca de cinco centenas de participantes e correspondentes familiares e 

acompanhantes, dinamizando o comércio local e constituindo um ponto forte de atracção 

turística logo no inicio da época balnear, pouco movimentada nesta altura, delibera, ao 

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

em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 2.000 � 

(dois mil euros) à Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, contribuinte nº 

501056467, com sede no Largo da Sociedade, Picassinos, 2430 � 420 Marinha Grande, 

para apoiar a realização da terceira edição do Torneio de Andebol de Praia. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/139 

do PAM. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA 

 

 

996 - Presente informação n.º 66/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 10/07/2007, dando conta que a Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira apresentou a esta autarquia em 27 de Março de 2007 um ofício onde juntou um pedido 

de equipamento para apoiar as actividades da Associação, nomeadamente na prática desportiva 

de futebol � escolinhas ou bambis - solicitando a atribuição de balizas próprias para estas 

idades de atletas em formação. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a qualidade do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação na dinamização de actividades 

desportivas, e a necessidade de adequar os equipamentos pretendidos à prática desportiva 

em curso, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
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Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio 

no valor de 830 � (oitocentos e trinta euros) à Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira, contribuinte n.º 500787654, com sede na Comeira, 2430 072 Marinha Grande, 

que se destina à aquisição dos referidos equipamentos. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 080701 do projecto 2007/A/148. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

25 - APROVAÇÃO DA OFERTA DE TINTEIROS VAZIOS PARA OFERTA À 

RARÍSSIMAS -  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E 

RARAS 

 

 

997 - Presente entradas de correspondência n.º 8727 de 11/06/06 e n.º 5760 de 28/06/07, da 

entidade Raríssimas -  Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, solicitando a 
oferta de tinteiros vazios para reciclagem, ao abrigo da Campanha de Construção da �Casa dos 

Marcos�. 
Sobre a correspondência citada, foi exarado despacho do Vereador do Desporto datado de 

01/06/07, solicitando que o assunto fosse presente à Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que os tinteiros se 

encontram vazios e a ocupar espaço necessário no Armazém; considerando que a sua 

oferta à entidade permitirá o encaixe de uma verba no valor de 500,40 � a disponibilizar 

por uma empresa do ramo informático; considerando que essa verba se destina a 

beneficiar a Campanha de Construção da �Casa dos Marcos�, instalação de acolhimento 

de portadores de Deficiências Mentais e Raras, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

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

11 de Janeiro, atribuir os tinteiros constantes na lista em anexo identificada pelo 

Armazém, no valor de 500,40 �, à Raríssimas � Associação Nacional de Deficiências 

Mentais e Raras, contribuinte n.º 506027244, com sede na Rua dos Bons Amigos, Lote 348 

� Casal do Bispo � 1685 843 Famões. 

 

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. 

 

A presente proposta só agora foi elaborada porque só na data de 09/07/07 a entidade 

acima mencionada fez chegar os documentos comprovativos da não existência de dívidas 

à Segurança Social e às Finanças, pelo que está em condições de beneficiar do apoio 
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proposto, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção 

administrativa da Divisão de Acção Social Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS� 

 

 

998 - Presente informação n.º 52SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

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

retidas para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição do n.º 1 ao n.º 7 

da obra mencionada, na importância de 5.025,93 �, enviando para sua substituição a Garantia 
Bancária n.º 125-02-1197642 do Millennium BCP no valor de 5.025,93 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

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

Bancária e restituir as importâncias de 5.025,93 euros, retidas através das guias n.º 681/1 

de 24-10-2006, 871/1, 987/1 e 988/1 de 28-12-2006 e 271/1, 397/1 e 402/1 de 12-06-2007, em 

nome do adjudicatário Construções António Leal, S.A. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
  
 
27 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PARQUE DA CERCA� 

 

 

999 - Presente informação n.º 51SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Lena Engenharia e Construções, S.A., a solicitar a restituição das 

importâncias retidas para reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Revisão de 

Preços da obra mencionada, na importância de 5.189,13 �, enviando para sua substituição o 
Seguro de Caução n.º 7440715702743 da MAPFRE Caución y Crédito no valor de 5.189,13 

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 o referido Seguro de Caução 

e restituir as importâncias de 5.189,13 euros, retidos através da guia n.º 1032/1 de 29-12-

2006, em nome do adjudicatário Lena Engenharia e Construções, S.A. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS RELATIVAMENTE A PARCELA DE 

TERRENO SITA NA QUINTA DAS NESPEREIRAS 

 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 12.07.2007 

Acta n.º 15 

 

 52 

1000 - Na sequência de pedido de informação verbal efectuada pelo Sr. Vereador Dr. Alberto 

Cascalho à funcionária Susana Marques, em 12 de Junho de 2007, relativamente à propriedade 

assinalada na planta anexa ao requerimento em anexo como pertencente à autarquia, vimos pela 

presente informar que esta parcela de terreno foi cedida à autarquia no âmbito do alvará de 

loteamento n.º 7/1983 de 03 de Maio, em nome de Manuel António Gonçalves Marques, Lda., 

e de acordo com escritura de cedência de terrenos n.º 6/83 de 03 de Maio. 
 
A configuração da mesma, de acordo com a planta arquivado nesta Secção no respectivo 

processo, coincide com a configuração assinalada a azul florescente em fotocópia da planta em 

anexo (Anexo 5). 
  

Foi presente à reunião de Câmara de 12/07/2007, tendo sido aprovado por unanimidade o 

solicitado pela instituição �Cogumelo�. 

 

 

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

VIDRO � ESCOLA SECUNDÁRIA ENG. ACÁCIO CALAZANS DUARTE 

 

 

1001 - Presente o pedido de visita ao Museu do Vidro pela Escola Secundária Eng. Acácio 

Calazans Duarte � Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, a realizar no dia 20 de Julho de 

2007, para um grupo de cerca de 30 alunos, para a qual se propõe a isenção de taxas de 

ingresso no Museu do Vidro. 
 
Tratando-se de uma Instituição de ensino da Marinha Grande e que o objectivo da visita será o 

de proporcionar aos alunos o contacto com uma realidade especifica do seu contexto social, 
cultural e económico (neste caso o museu), bem como a ocupação saudável dos tempos livres, e 

que a visita proporcionar-lhes-á o contacto directo com um museu de história e identidade da 

comunidade a que pertencem, devendo actuar como agente sensibilizador para a importância do 

património, propõe-se que sejam concedidas as isenções de taxas de ingresso. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7, do Capítulo II 

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

das taxas de ingresso no Museu do Vidro, para os alunos da Escola Secundária Eng. 

Acácio Calazans Duarte, no dia 20 de Julho de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - COMISSÃO DE UTENTES SAP/24 HORAS 

 

 

Presente informação enviada pela Comissão de Utentes em defesa do SAP/24, cujo conteúdo se 

dá por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 7). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

31 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DATADO 

DE 09 DE JULHO DE 2007, PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO 
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A FACTOS OCORRIDOS NO ÂMBITO DA ABERTURA DO PARQUE DE 

CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA 

 
 
1002 - Presente despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 9 de Julho de 2007, ordenando, 

ao abrigo do art. 68º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, a instauração de processo de inquérito destinado a determinar 

as circunstâncias em que ocorreram os seguintes factos: 
 

1. Abertura do Parque de campismo da praia de Vieira de Leiria no dia 07 de Julho de 
2007 sem sistema de fornecimento de água quente a funcionar; 

2. Funcionários responsáveis por tal acontecimento; 
3. Aquisição de material para o parque de campismo (nomeadamente aquisição de 

material para além do necessário). 
 
A Câmara Municipal após apreciação do referido documento, concordando com os 

fundamentos de facto e de direito constantes no despacho presente e considerando que, 

 

a) Impunha-se proceder com o máximo de urgência à devolução do material não 

utilizado de forma a poder reduzir os prejuízos daí provenientes. 

b) Tal urgência impunha a adopção medidas imediatas que não se compadecia com o 

tempo de espera até à data da reunião de câmara, nomeadamente o apuramento 

das condições em que ocorreu a compra do material. 

c) Não era possível reunir extraordinariamente a Câmara para decidir apenas este 

assunto, nomeadamente por indisponibilidade de agenda dos seus membros. 

d) Esta matéria é no entanto da competência da Câmara Municipal. 

 

Delibera, nos termos da 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 11-01, reunidos que 

estavam os requisitos previstos no n.º 3 do art.º 68º do supra citado diploma e 

concordando com o acto praticado pelo Sr. Presidente da Câmara, ratificar o despacho de 

9 de Julho de 2007, bem como todos os actos subsequentes praticados ao abrigo do 

referido despacho. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Féteira Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, que proferiram a 

seguinte declaração de voto: 

 

�Votei contra, porque neste processo de inquérito está subjacente a responsabilização de um 

funcionário por toda a incúria que se verificou com a abertura do Parque de Campismo. Era 

importante, e nisso apoiava a proposta do Sr. Presidente, que indagasse ou que exigisse 

responsabilidades ao Vereador a quem delegou o Pelouro por não ter com devido tempo, como 

era sua obrigação e responsabilidade, tratado de acautelar a abertura do Parque de 

Campismo. 

É sabido que não é um mês antes da abertura desta infra-estrutura que se tratam dos 

procedimentos legais, já o ano passado, se verificarem as actas, em Março e Abril, eu próprio 

chamei a atenção da Câmara de que era necessário e atempadamente tratar deste assunto. 

Como se constata, essa alerta e chamada de atenção não foram seguidas e constatamos a 

situação que hoje lá se encontra e que é resultado da incompetência e irresponsabilidade de 

quem tinha que tratar desta assunto. Portanto, não acho correcto que o Sr. Presidente, para 
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aligeirar as responsabilidades políticas do Vereador a quem delegou este pelouro, queira 

agora responsabilizar os funcionários.�  

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Simplesmente reiterar o esclarecimento que o que está em causa no meu despacho foi tão 

somente procurar que seja esclarecido uma deficiência dos serviços técnicos da Câmara e 

esclarecer de quem foi a responsabilidade. Tudo mais e à volta disto é conversa política que 

não tem sustentação nos factos, nos resultados, que esses sim estão à vista.� 

 

 

32 - LOTEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA � SITO ENTRE A RUA DA FOZ E A 

RUA DA LAGOA 

 

 

1003 - Presente informação da DOPU referenciando que após a deliberação de Câmara n.º 841 

de 14.06.07 que aprova o Loteamento sito na Praia da Vieira, entre a Rua da Foz e a Rua da 
Lagoa e dos procedimentos com vista ao registo do mesmo na Conservatória do Registo 

Predial, foram detectadas pela Secção de Património algumas incongruências no somatório das 

áreas referenciadas na Planta de Síntese.  
 
Na mesma informação refere-se que, após análise detalhada do loteamento, se verificou que 

algumas áreas estavam de facto devidamente medidas nas peças desenhadas, mas 

incorrectamente lançadas nas respectivas legendas / quadros (caso do lote 14 e das áreas a 

integrar no domínio público municipal). 
 
Atendendo ao exposto, depois de analisar a referida informação e considerando as 

incorrecções que obrigam a rectificação, a Câmara deliberou por unanimidade anular a 

deliberação tomada na reunião de 14-06-2007, por a mesma não se encontrar 

correctamente elaborada, nomeadamente no que respeita às áreas mencionadas na 

referida deliberação e às constantes das plantas do referido loteamento.  
 

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

 

�Voto favoravelmente porque, naturalmente, o Sr. Presidente estudou o assunto com mais 

profundidade do que a observação momentânea que fizemos do processo, no entanto, parecia-

me mais simples que se procedessem às respectivas rectificações apontadas pelas Chefe da 

DOPU�. 

 

 

33 - PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM � 

ALTERAÇÃO AO PROGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Presente informação da Chefe da DOPU, Dr.ª Helena Godinho, datada do dia 05/07/2007, cujo 

teor se passa a reproduzir: 
 
�Projecto de Reabilitação da Fábrica da Resinagem � Alterações ao Programa Funcional 

 
Na sequência da deslocação efectuada em 26 de Junho ao Porto, do Sr. Presidente João Barros 
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Duarte, Vereadores Alberto Cascalho e Artur Oliveira e Helena Godinho e do que então ficou 

acertado com os arqt.ºs Roberto Cremascoli, Edison Okumura e Marta Rodrigues (remeter o 
mais rapidamente possível o programa funcional), passamos a informar: 
 
Objectivo da Reunião  

 

Dar continuidade à discussão mantida nas diversas reuniões realizadas em 2006 em que foram 

apresentadas algumas alternativas ao projecto de execução existente, das quais destaco as ideias 

contidas num fax remetido em 3 de Abril de 2006 em que os autores do projecto salientavam o 
seguinte: �� decidimos simplificar o projecto de reabilitação da Fábrica da Resinagem. 

Abandonámos a ideia de �Centro Comercial� e reinterpretámos a noção de �Comércio 

Tradicional� através da criação de pequenas lojas que se voltam para a via pública e que, em 

simultâneo, fazem a ligação entre o espaço urbano movimentado e o interior do quarteirão.�.  
 

Nas referidas reuniões não foi possível chegar a um consenso relativamente aos usos a manter 

no edifício o que inviabilizou qualquer tipo de conclusão relativamente ao rumo a dar ao 

mesmo. No entanto e tal como o Sr. Presidente referiu no Porto, actualmente é ponto assente 

para o Executivo que o mercado municipal não será instalado no ATRIUM e vai manter-se no 
actual edifício. Estão assim reunidas condições para definir um Programa Funcional para 

transmitir à equipa no sentido de esta alterar o actual projecto. 
 
Programa Funcional 

 

A. Fábrica da Resinagem 

 

A manutenção do Mercado Tradicional numa ala do edifício da Resinagem deve ser estudada 

tendo em conta uma perspectiva de mudança das actuais condições de funcionamento, e 

também os �compromissos� existentes com os vendedores que mantêm o mercado activo. 

Nessa perspectiva foi feito o levantamento dos lugares ocupados que se demonstra nos quadros 
seguintes. Este levantamento teve como fontes a listagem existente na Secção de Taxas e 

Licenças (e que é mantida actualizada pelo Encarregado do Mercado, Sr. Manuel) e a 

observação directa resultante da ida ao mercado em funcionamento. 
 

Outras questões se podem colocar no sentido de 

contribuir para a definição de um quadro em que a 

manutenção do mercado no edifício da 

Resinagem pode não só ser uma solução, mas ser 

efectivamente uma boa solução.  
 

Estamos a referir-nos à eventual integração dos 

edifícios situados a sul (ex EDP e GNR) que 

poderiam ser utilizados para a Praça do Peixe com 

possibilidade de estacionamento para cargas e 
descargas no pátio interior que divide os dois 

edifícios.   
                                                                                        

TIPO DE LUGARES  TOTAIS OCUPADOS VAGOS 

FRUTA E HORTÍCOLAS  415 248 167 

exGNR EDP 
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ABASTECIMENTO  32 24 8 
QUEIJO E CHARCUTARIA 29 16 13 
PAO / BOLOS 35 19 16 
TALHOS 13 6 7 
CRIAÇÃO 34 15 19 
FLORES 29 17 12 
PEIXE 60 49 11 

TOTAIS 647 394 253 
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B. Cubo 

 
Para além da manutenção do Mercado e da instalação de comércio tradicional nas restantes alas 

do edifício, é necessário definir os usos a instalar no �Cubo� (em que estavam inicialmente 

previstos os cinemas e também os serviços da CM). Esses usos devem ser suficientemente 

mobilizadores de forma a potenciar a futura utilização de todo o espaço, que se pretende possa 

funcionar durante um horário diário alargado, para que efectivamente este edifício possa 

assumir a sua função de alavanca da reabilitação do Centro Tradicional.  
 

Hipóteses 

ÁREA DE 

BANCA ÁREA TOTAL TIPO DE 
OCUPAÇÃO VENDEDORES (TIPO x 1m²) (BANCAxVEND) 

Com 1 lugar 62 1 62,00 

Com 2 lugares 71 2 142,00 
Com 3 lugares 20 3 60,00 
Com 4 lugares 16 4 64,00 
Com 5 lugares 1 5 5,00 
Com 6 lugares 7 6 42,00 
Com 7 lugares 0 7 0,00 
Com 8 lugares 1 8 8,00 

TOTAIS 178   383,00 
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O Sr. Presidente considera que no r/c poderia prever-se uma sala de cinema que pudesse 
igualmente ter outros usos, a �Praça da Alimentação�, com possibilidade de ligação à praça 

interna do edifício; nos pisos 1 e 2 não se opõe à manutenção de reserva de espaço para 

instalação de serviços da Câmara.  
 
O Sr. Vereador Alberto Cascalho na reunião com os técnicos autores do projecto avançou com 

a hipótese da instalação de uma extensão do Museu do Vidro afecta à arte contemporânea. 
A DOPU avança com a ideia de �sondar� o Ministério da Administração Interna para a 

eventual instalação de uma �Loja do Cidadão� na Marinha Grande, disponibilizando a CM 

espaço para o efeito. 
 
Atendendo à necessidade de transmitir à equipa um conjunto de indicações o mais consensual 
possível e que consubstancie de facto um novo programa funcional foi determinado pelo Sr. 

Presidente (em 04.07.07) que o assunto fosse agendado para ser discutido em reunião de 

Câmara de 12.07.07.� 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

34 - PROCESSO DE PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO, 

APRESENTADO PELA GRANDUPLA - FÁBRICA DE PLÁSTICOS, S.A -, PARA OS 

TERRENOS QUE LHE SÃO LIMITROFES 

 

 

1004 - O Sr. Vereador Dr. Alberto Esteves Cascalho fez uma leitura da carta, com registo de 
entrada n.º 5617, de 22/06/2007, enviada pela empresa �Grandupla � Fábrica de Plásticos, 

S.A�, solicitando a alteração ao Plano Director Municipal no sentido de se constituir um parque 

industrial na zona florestal da Charneca da Amieira, sendo a revisão do PDM a questão crucial. 
  
O Executivo falou sobre a existência do PIN - Sistema de Reconhecimento e 

Acompanhamento dos Projectos de Potencial Interesse Nacional, em que se pode integrar 
este caso, sistema este que facilita a revisão do PDM. E, considerando que os terrenos em causa 

estão em reserva agro-florestal, como aponta a informação da DOPU, que habilita o pedido 

formulado pela carta em apreço. 
 
Mas, havendo a possibilidade de se poder aproveitar a revisão do P.D.M., para nesse âmbito se 

estudar da possibilidade e conveniência do alargamento poder contemplar tal utilização, e dado 

tratar-se de tão avultoso investimento, propõe-se que a Câmara se comprometa analisar o 

proposto e estudar uma hipótese, em presença de um projecto explícito do que 

verdadeiramente se propõe construir, com propostas e garantias mais concretas que nos 

permitam avaliar se se justifica abrirmos uma frente para esse estudo no âmbito da 

revisão do P.D.M.   

 
A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, concordar com esta 

proposta de compromisso. 

  

 

35 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO- CONCURSO PÚBLICO N.º 08/07 � 

DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
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1005 - 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./10/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março. 
 

O preço base do concurso é de 861.804,19 � (Oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e 

quatro euros e dezanove cêntimos). 
   
Prazo de execução de 300 dias. 
 
Este trabalho deve ser incluído no objectivo 3.3.1.1, acção 2006/I/174 - beneficiação da Rua do 

Repouso até ao limite do Concelho -, do Plano de Actividades. 
 
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 do Repouso e aprovar o respectivo Projecto, Memória descritiva, 

Programa de concurso, Caderno de Encargos � condições gerais e condições especiais, 

Medições e Plano de 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 Ângelo Rosário 

 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 

 Eng.º Rui Vicente 

 Eng.ª Susana Silva 

 Eng.º Jorge Junqueira  

 

Suplentes:   
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 Eng.ª Sara Marques Vidal 

 Eng.º Ângelo Rosário 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra a Sra. 

Eng.ª Susana Silva. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.  

 

 

36 - BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA- CONCURSO 

PÚBLICO N.º 09/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 

1006 - 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./01/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março. 
 
O preço base do concurso é de 218.430,36 � (Duzentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta 

euros e trinta e seis cêntimos) 
 
Prazo de execução de 120 dias. 
 
Este trabalho deve ser incluído no objectivo 3.3.1.1, acção 2001/I/243 do Plano de Actividades 
 

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 Fonte dos Ingleses - Várzea e aprovar o respectivo Projecto, 

Memória descritiva, Programa de concurso, Caderno de Encargos � condições gerais e 

condições especiais, Medições e Plano de 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 
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 Eng.º Jorge Junqueira 

 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 

 

 Eng.º Rui Vicente 

 Eng.ª Susana Silva 

 Eng.º Ângelo Rosário  

 

Suplentes:   

 

 Eng.ª Sara Marques Vidal 

 Eng.ª Edite Moniz 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra na 

componente viária a Sra. Eng.ª Susana Silva e na componente de infra-estruturas 

(saneamento doméstico e pluvial) o Sr. Eng. Ângelo Rosário. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.    

 

 

37 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS- CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 

1007 - Presente projecto, memória descritiva, programa de concurso, caderno de encargos, 

medições e orçamento e plano de segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 

 
Presente informação da DIRM com a Ref. SS./12/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 
Março. 
 

O preço base do concurso é de 450.209,28 � (Quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e nove 

euros e vinte e oito cêntimos). 
 
Prazo de execução de 270 dias. 
 
Este trabalho deve ser incluído no objectivo 3.3.1.1, acção 2005/I/225 - Rua dos Outeirinhos , 
do Plano de Actividades. 
 
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 dos Outeirinhos e aprovar o respectivo Projecto, Memória 

descritiva, Programa de concurso, Caderno de Encargos � condições gerais e condições 

especiais, Medições Orçamento e Plano de 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. 
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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 Ângelo Rosário  

 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 

 Eng.º Rui Vicente 

 Eng.ª Susana Silva 

 Eng.ª Edite Moniz  

 

Suplentes:   

 Eng.ª Sara Marques Vidal 

 Eng.º Jorge Junqueira 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra na 

componente viária a Sra. Eng.ª Susana Silva e na componente de infra-estruturas 

(saneamento doméstico e pluvial) o Sr. Eng. Ângelo Rosário. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.   

 

 

38 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º 

DE JANEIRO - ORDEM - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/07 � DIRM. ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

1008 - 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./11/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março. 
 

O preço base do concurso é de 437.924,45 � (Quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e 

vinte e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos). 
 
Prazo de execução de 210 dias. 
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Este trabalho deve ser incluído no objectivo 3.3.1.1, acção 2007/I/123 do Plano de Actividades. 
 
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 Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º de Janeiro - Ordem e 

aprovar o respectivo Projecto, Memória descritiva, Programa de concurso, Caderno de 

Encargos � condições gerais e condições especiais, Medições e Plano de 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 Sara Vidal - 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 Sara Vidal 

 Eng.º Ângelo Rosário 

 

Suplentes: 

 

 Eng. ª Susana Silva 

 Eng. ª Edite Moniz 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra na 

componente viária a Sra. Eng.ª Sara Vidal e na componente de infra-estruturas o Sr. Eng. 

Ângelo Rosário. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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A reunião foi interrompida pelas 14,10 horas, tendo sido retomada pelas 17,45 horas, 

para o Atendimento ao Público.





 

 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

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, a presente reunião é pública, mas, por falta de 

quórum, e de acordo com o previsto no art.º 89º, nºs 1 e 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, a Câmara 

Municipal não pôde reunir e atender o munícipe presente, uma vez que não se encontra 

presente a maioria do número legal dos seus membros (sete), estando apenas presente o 

Sr. Presidente e dois Vereadores. 

 
Assim, o Sr. Presidente informou o munícipe que o atendimento não poderia ser feito em 

reunião de Câmara, por falta de quórum. 

 

Contudo, o munícipe foi atendido pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores Dr. Alberto 

Cascalho e Dr. João Marques Pedrosa. 

 

 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1009- Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17,50 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Elisabete Marcelino Moniz, Assistente 

Administrativa, 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 Assistente Administrativa 
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