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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

seis de Julho de dois mil e sete.        

 

 

 

 

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

Vereadores:  
 

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

 
O Sr. Vice - Presidente abriu a reunião, eram 10,30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Presidente esteve ausente, por se encontrar no Algarve, por motivos familiares. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa esteve ausente durante o período da manhã, 

só estando presente no período da tarde. 
    
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

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

A presente reunião foi interrompida para almoço às 12,45 horas, sendo retomada às 

14,30 horas, com a discussão e aprovação do ponto 11 da ordem do dia. 
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 



 

ORDEM DO DIA 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO  
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2. DIVERSOS 

 

3. 13.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

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

RUA DA LAGOA 

 

5. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 842, DE 14/06/2007 

 

6. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO 

DE 2 JANEIRO DE 2008 A 11 JULHO DE 2008 

 

7. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CAUÇÕES PRESTADAS NA EMPREITADA 

�PARQUE DA CERCA�, DADA A APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS 

 

8. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 

9. ESTADO DA FROTA DA TUMG E TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

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

20 DE MARÇO DE 2003 

 

11. CRIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE MUNICIPAL - ESPAÇO DE APOIO À 

DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA, PARA A 

REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL 

 

12. MARCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL A 

REALIZAR NO MÊS DE AGOSTO 

 

13. RESUMO DE TESOURARIA 

 





DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 26 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.�  
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1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 
 
1013 - REQ 2631/07 � PC 36/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1014 - REQ 2632/07 � PC 33/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 
Pedrulheira, Lote 2, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  

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. 
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A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1015 - REQ 2633/07 � PC 34/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 3, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1016 - REQ 2634/07 � PC 761/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 4, 

Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1017 - REQ 2635/07 � PC 762/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 5, 

Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1018 - REQ 2636/07 � PC 763/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 6, 

Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1019 - REQ 2637/07 � PC 764/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 7, 
Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1020 - REQ 2638/07 � PC 35/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 

Pedrulheira, Lote 8, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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 
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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. 

 

 

1021 - REQ 2639/07 � PC 37/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 9, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1022 - REQ 2640/07 � PC 38/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

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

Pedrulheira, Lote 10, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
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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. 

 

 

1023 - REQ 2641/07 � PC 39/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 11, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1024 - REQ 2642/07 � PC 40/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 12, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1025 - REQ 2643/07 � PC 41/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 

Pedrulheira, Lote 13, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1026 - REQ 2644/07 � PC 43/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
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processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 

Pedrulheira, Lote 15, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1027 - REQ 2645/07 � PC 42/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

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

Pedrulheira, Lote 14, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 
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1028 - REQ 2646/07 � PC 44/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 
Pedrulheira, Lote 16, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1029 - REQ 2647/07 � PC 45/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 17, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

 

 

1030 - REQ 2648/07 � PC 46/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 

Pedrulheira, Lote 18, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1031 - REQ 2649/07 � PC 47/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

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

Pedrulheira, Lote 19, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 
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A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1032 - REQ 2650/07 � PC 48/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 20, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1033 - REQ 2651/07 � PC 760/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 21, 
Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 

  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

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

 

 

1034 - REQ 2652/07 � PC 765/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 22, 

Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1035 - REQ 2653/07 � PC 766/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 23, 

Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

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

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1036 - REQ 2654/07 � PC 767/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 24, 

Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1037 - REQ 2655/07 � PC 768/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Lote 25, 
Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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 
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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. 

 

 

1038 - REQ 2656/07 � PC 756/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 26, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1039 - REQ 2657/07 � PC 755/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 

Pedrulheira, Lote 27, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
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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. 

 

 

1040 - REQ 2658/07 � PC 754/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 28, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1041 - REQ 2659/07 � PC 753/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

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

Pedrulheira, Lote 29, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1042 - REQ 2660/07 � PC 49/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 
Pedrulheira, Lote 30, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 

 

 

1043 - REQ 2661/07 � PC 50/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais, Apartado 22, Freguesia de S. Pedro e 

Concelho de Peniche, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
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processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em 

Pedrulheira, Lote 31, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/04/2007. 
  
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. 
 

 

(o projecto abaixo identificado, em nome de Eugénio Duarte Guerra, embora incluído na 

ordem do dia, só foi apreciado e votado no período da tarde)  
 

1044 - REQ 1206/07 � PC 70/05 � Presente requerimento de EUGÉNIO DUARTE 

GUERRA, com residência na Rua da Boavista n.º 30, 1º, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 

de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento de um estabelecimento de bebidas e dancing, sito em Rua da Boavista n.º 30, 

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

  

Indeferir com base na alínea a) do nº1 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro 

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

  

a) Não fazer prova da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realização da operação, conforme mencionado na alínea a) do nº1 do 

artigo 11º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro; 

b) Não apresentar autorização de condóminos para as alterações que pretende levar a 

efeito ; 

c) Não apresentar alteração da propriedade horizontal, atendendo a que ocupa nesta 

fracção espaço de outra fracção;  

  

Mais deliberou informar que o processo será remetido ao Gabinete de Apoio Jurídico 

para instauração dos procedimentos contra-ordenacionais aplicáveis.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa votou a favor e proferiu a seguinte declaração: 
 

�Votei favoravelmente, no entanto da leitura que aqui fiz do processo presente parece-me 

haver elementos em falta, que eventualmente acompanharão processos de contra-ordenação 

em curso. Em face disso sugiro que este assunto seja analisado por todos os técnicos que desde 

2001 deram parecer técnico, designadamente (Eng.º Jorge Junqueira, Arqª Isabel Roque, Arqº 

Fava, Arqº Miguel Figueiredo e outros) no sentido de apurar os fundamentos que estiveram na 

base dos respectivos pareceres.� 
 

 

1045 - REQ 2581/07 � PC 689/06 � Presente requerimento de FAUSTINO DIAS SILVA, 
com residência na Rua da Escola, Valongo, Freguesia S. Simão de Litém e Concelho de 

Pombal, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício de 

habitação e comércio, sito na urbanização das Vergieiras, Lote 2, Embra, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 

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

  

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

seguintes elementos:  

  

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

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

2. 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, 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. 

  

4. Realização de todos os trabalhos entendidos por necessários ao bom acabamento 

da obra, em espaço público e privado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1046 - REQ 2513/07 � PC 401/06 � Presente requerimento de JOÃO FERNANDO PINHO 

ROSÁRIO, com residência na Rua 6 n.º 10, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

uma moradia, sita na Rua 6 n.º 10, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

Apresentação no prazo máximo de 30 dias, das especialidades que carecerem de 

rectificações face às alterações agora aprovadas. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1047 - REQ 2304/07 � PC 399/07 � Presente requerimento de LEONEL ALVES REIS, com 
residência na Rua Vila Real de Stº António n.º 29, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
dando conhecimentos das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua Vila Real de Stº 

António n.º 29, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1048 - REQ 2306/07 � PC 401/07 � Presente requerimento de CARLOS SEQUEIRA 

OLIVEIRA, com residência na Rua da Alegria a Picassinos n.º 4, Freguesia e Concelho da 

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

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

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1049 - REQ 2368/07 � PC 657/05 � Presente requerimento de JOSÉ LETRA FONTES, com 
residência na Rua da República n.º 26, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional e comercial, sito na Rua 10 de Junho, Picassinos, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

  

Apresentação das alterações aos projectos das especialidades que delas careçam, no prazo 

máximo de trinta dias a contar da notificação da presente deliberação.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1050 - REQ 2545/07 � PC 313/01 � Presente requerimento de SILVARIS-

INVESTIMENTOS IMOB.E TURÍSTICOS,SA, com sede em Campo Grande n.º 152, 

Lisboa, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de 

um edifício habitacional, sito na Rua da Boavista, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1051 - REQ 1324/07 � PC 574/06 � Presente requerimento de MARIA LUZ 

CARVALHEIRO RODRIGUES KUSTER, com residência na Rua 6 n.º 14, Gaeiras, 

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

licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua 6 n.º 14, Gaeiras, 

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

  

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

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente os artigos 73º e 75º do RGEU 

bem como o nº3 do artigo 10º e o ponto 5 do artigo 22º do RMEU.  

  

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

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

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1052 - REQ 2024/07 � PC 507/05 � Presente requerimento de RUI MANUEL OLIVEIRA 

SILVA, com residência na Rua das Areias, S. Simão de Litem, Freguesia de Albergaria dos 
Doze e Concelho de Pombal, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Avª 1º de Maio, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a pretensão, condicionado à 

apresentação dos projectos de especialidades que sofreram alterações.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - DIVERSOS 
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1053 - REQ 1615/07 � PC 119/00 � Presente requerimento de URBINEVES - 

CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA., com sede na Rua Principal n.º 12, 

Pederneira, Urqueira, Ourém, solicitando a recepção provisória das obras de urbanização, em 

Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente requerimento apresentado por Urbineves � Sociedade Unipessoal, Ldª., titular 

do alvará de loteamento n.º 03/03,  do prédio sito  no lugar de Comeira, da Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisoriamente das obras de 

urbanização. 

  

Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias. 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Não receber as obras de urbanização, por, conforme auto anexo, as mesmas não se 

encontrarem devidamente executadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 - 13.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

1054 - Presente proposta da 13ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
11ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 292.816 euros nos reforços e 

292.816 euros nas anulações; 
 
11ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 337.600 euros 
nos reforços e 336.640 euros nas anulações; 
 
11ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 86.654 euros nos 
reforços e 168.364 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 13ª 

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. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira, que proferiram a seguinte 

declaração: 

 

�A nossa abstenção prende-se com o facto de nos terem sido dados os documentos no decorrer 

desta reunião o que não nos permite uma devida apreciação dos mesmos.� 
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4 - LOTEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA � SITO ENTRE A RUA DA FOZ E A RUA 

DA LAGOA 

 

 

1055 - Presente processo de loteamento de prédio do município sito na Praia da Vieira, entre a 

Rua da Foz e a Rua da Lagoa, constituído pelos seguintes projectos: 
 

1. Arquitectura 
2. Rede viária 
3. Rede de abastecimento de água 
4. Rede de saneamento pluvial e doméstico 
5. Rede de infra-estruturas eléctricas 
6. Rede de telecomunicações 
7. Projecto de arranjos exteriores 

 

O referido processo, de acordo com o n.º 5 do artigo 7.º do DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro 

com a redacção dada pelo DL n.º 177/01 de 04.06, foi submetido a discussão pública no 
período compreendido entre 07.02.07 e 27.02.07, não tendo sido apresentada qualquer sugestão 

/ reclamação. 
 

Após análise do processo a Câmara deliberou por maioria, com 3 votos a favor e 2 

abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira, aprovar a 

operação de loteamento proposta, que abrange uma parcela de terreno com a área de 

21.406 m
2
, localizada na Rua da Lagoa na Praia da Vieira, inscrita a favor do Município 

da Marinha Grande na Repartição de Finanças sob o artigo matricial urbano n.º 5138, e 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 5871/091003. 

 

Descrição da operação: 

 

1. A operação de loteamento constitui duas parcelas autónomas destinadas a 

equipamentos de utilização colectiva e vinte e dois lotes, numerados de um a vinte 

e dois, destinados a construção com as seguintes características: 

 

Lote 1, com área de 573.87m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

 Área máxima de implantação � 396.8m
2
 

 Área total de construção � 1045.8m
2
  

N.º de Pisos � 3 pisos voltados para a R. da Lagoa com cércea de 8.95m e 2 pisos na   

parte restante voltada para a Rua �D� (projectada) com cércea de 6.16m 

 
  Confrontações: 

 Norte � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Nascente � Lotes 6 e 7; 

 Sul � Herdeiros de Manuel Carriça; 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

Lote 2, com área de 542.17m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

 Área máxima de implantação � 381.2m
2
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 Área total de construção � 1000.2m
2
  

N.º de Pisos � 3 pisos voltados para a R. da Lagoa com cércea de 8.95m e 2 pisos na 

parte restante voltada para a Rua �D� (projectada) com cércea de 6.16m. 

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 3; 

 Nascente � Lotes 8 e 9; 

 Sul � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

Lote 3, com área de 542.17m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

 Área máxima de implantação � 261.6m
2
 

 Área total de construção � 765.6m
2
  

 N.º de Pisos � 3 pisos 

 Cércea máxima � 8.95m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 4 

 Nascente � Lotes 9, 10 e 11; 

 Sul � Lote 2; 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

Lote 4, com área de 675.55m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

  

Área máxima de implantação � 263.7m
2
 

 Área total de construção � 766.7m
2
  

 N.º de Pisos � 3 pisos 

 Cércea máxima � 8.95m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Rua �C� (projectada); 

 Nascente � Lotes 11 e 12; 

 Sul � Lote 3; 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

Lote 5, com área de 557.53m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +38.7m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 238.7m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 6; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 
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 Sul � Proprietário vizinho; 

 Poente � Herdeiros de Manuel Carriça; 

 

Lote 6, com área de 414.24m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.2m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção �236.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 7; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 5; 

 Poente � Herdeiros de Manuel Carriça e Lote 1; 

 

Lote 7, com área de 496.04m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

  

Área máxima de implantação � 262.0m
2
 

 Área total de construção �520.8m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 6.16m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 6; 

 Poente � Lote 1; 

 

Lote 8, com área de 479.26m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

 Área máxima de implantação � 262.0m
2
 

 Área total de construção � 520.8m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 6.16m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 9; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Poente � Lote 2; 

 

Lote 9, com área de 481.97m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
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 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 10; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 8; 

 Poente � Lotes 2 e 3; 

 

Lote 10, com área de 481.97m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 11; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 9; 

 Poente � Lote 3; 

 

Lote 11, com área de 481.97m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 12; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 10; 

 Poente � Lotes 3 e 4; 

 

Lote 12, com área de 469.08m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.2m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Rua �C� (projectada); 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 11; 
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 Poente � Lote 4; 

 

Lote 13, com área de 410.04m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +35.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 235.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 14; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Espaço verde público e Proprietário vizinho; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 14, com área de 407.31m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +35.9m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 235.9m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Espaço verde público e Proprietário vizinho; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 13; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 15, com área de 694.40m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +39.7m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 239.7m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 16; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Espaço verde público e Caminho Pedonal Público; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 16, com área de 603.31m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +39.5m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 239.5m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  
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  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 17; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 15; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 17, com área de 599.83m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +37.2m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 237.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 18; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 16; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 18, com área de 596.41m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +37.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 237.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 19; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 17; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 19, com área de 594.72m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 20; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 18; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 20, com área de 617.77m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 
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 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +45.2m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 245.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m 

  

  Confrontações: 

 

 Norte � Lote 21; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 19; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 21, com área de 614.04m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +43.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 243.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Espaço Verde Público e Lote 22; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 20; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 22, com área de 528.73m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.0m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

 

  Confrontações: 

 

 Norte � Rua �B� (projectada); 

 Nascente � Rua da Foz; 

 Sul � Proprietário vizinho e Lote 21; 

 Poente � Espaço Verde Público (projectado); 

 

2 Parcelas autónomas destinadas a equipamentos de utilização colectiva: 

 

  1ª � Com área de 1 055.1m
2 

 

  Confrontações 

 

 Norte � Colónia Balnear da P.S.P. e Rua B (projectada); 

 Nascente � Rua A (projectada); 

 Sul � Rua C (projectada) 

 Poente � Espaço Verde Público (projectado); 
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  2ª � Com área de 741.5m
2 

 

  Confrontações 

 

 Norte � Escola Pré-Primária; 

 Nascente � Polidesportivo descoberto da Escola Primária; 

 Sul � Rua B (projectada); 

 Poente � Rua B (projectada); 

 

2. Integrarão o domínio público municipal: 901.7m
2
, destinados a Espaços Verdes, 2 

862m
2
 destinados a Passeios, 463.7m

2
 destinados a Estacionamento e 3519.6m2 

destinados a Vias (que já incluem Rua �D� pedonal). 

 

3. As construções terão de assegurar o cumprimento do R.G.E.U., R.M.E.U., 

Regulamento Geral do Loteamento e demais legislação aplicável.  

 

4. Nos termos do Artigo 7º do DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada 

pelo DL n.º 177/2001 de 4 de Junho, as operações urbanísticas promovidas pelas 

autarquias locais estão isentas de licença ou autorização. 

 

 

5 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 842, DE 14/06/2007 

 
 
1056 - Na sequência da deliberação de Câmara de 12/07/2007, através da qual se procedeu à 

revogação da deliberação tomada em reunião de 14/06/2007 relativa ao Loteamento na Praia da 

Vieira � sito entre a Rua da Foz e a Rua da Lagoa e considerando que nessa reunião de 

14/06/2007 foi aprovada uma proposta apresentada pelos Srs. Vereadores Dr. João Paulo 
Pedrosa e Dr. Álvaro Pereira (deliberação n.º 842) que impunha condicionalismos ao referido 

loteamento, proponho que a mesma seja revogada por forma a que os procedimentos 
decorrentes da operação de loteamento possam ter lugar da forma mais célere possível. 
 
Posta à votação esta proposta de revogação da deliberação camarária de 14/06/2007, foi a 

mesma aprovada por maioria, com 3 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. Vereadores do 

P.S., tendo o Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos do previsto no 

art.º 89º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

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

 

«Nós votamos contra porque esta proposta de revogação da deliberação de 14/06/2007 que se 

transcreve: 

�Tratando-se da aprovação de um loteamento promovido pela Câmara Municipal e que vai 

fazer arrecadar uma receita de muitos milhares de euros, entendo que o futuro loteador por 

força da aquisição deste espaço fique obrigado à valorização de alguns espaços contíguos por 

influência e impacto do próprio loteamento. Ora, tratando-se de uma quantidade muito 

substancial de construções e de infraestruturas viárias, as condições de recreio da Escola EB 1 

da Praia da Vieira alterar-se-ão. Nesse sentido, com mais habitações, com mais estradas e, 

consequentemente, com mais carros, os elementos de tranquilidade das crianças modificar-se-



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 26.07.2007 

Acta n.º 17 

 

 33 

ão também. Por isso, proponho que no projecto de loteamento, designadamente na sua vertente 

de arranjos exteriores seja consignada a obrigação de transformar o polidesportivo existente 

em gimnodesportivo coberto e respectivas infraestruturas a serem objecto de projecto 

executado pelos serviços técnicos da Câmara e de acordo com as condicionantes do espaço 

desportivo existente.� , 

 

é manifestamente ilegal por falta de fundamentação de facto e de direito. 

A deliberação foi tomada por unanimidade e sem que haja fundamentação jurídica que a 

ponha em causa através de parecer técnico habilitante, o que não consta nesta proposta do 

Sr. Vice-Presidente em substituição do Sr. Presidente. A única razão aduzida para revogar 

uma deliberação aprovada por unanimidade é a não concordância com ela por parte do Sr. 

Presidente que não esteve na reunião onde a deliberação foi tomada. Ora, nessa reunião a 

Câmara  funcionou com quórum nos termos legais e as suas deliberações são válidas 

independentemente dos que estiveram ausentes venham a concordar ou não com elas. 

Solicitamos que esta declaração de voto acompanhe todo o processo a ser presente à 

Assembleia Municipal.»  

 

 
6 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO 

E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 2 JANEIRO A 11 

JULHO DE 2008 

 

 

1057 - Presente informação n.º 75/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 23/07/2007, onde se fundamenta a necessidade de assegurar a confecção e 

fornecimento de refeições destinadas a alunos dos jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo 

do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 2007/2008, para o período de 2 de Janeiro a 11 

de Julho de 2008. 
 
Presente igualmente proposta de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta prestação de serviços é de 221.067 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Nos documentos previsionais de 2007, foi inscrito na acção 2007/A/22, ALIMENTAÇÃO 

NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2007/2008, o montante de 260.000 euros 
para o ano de 2008, dotação suficiente para se assumir a despesa indicada no parágrafo 

anterior. 
 
Considerando os elementos supra indicados, a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e determina a abertura de concurso público internacional para a 

prestação do serviço de confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do 

concelho da Marinha Grande e aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos 

� cláusulas jurídicas e cláusulas técnicas, nos termos dos artigos 18º, n.º 1, alínea b), 78º, 

n.º 1, alínea a) e n.º 2, 79º, n.º 1, 80º, n.º 1 e 191º, n.º 1, alínea b), todos do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Mais delibera designar, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do art.º 90º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho, como júri para conduzir o referido procedimento os seguintes membros: 

 

Efectivos: 

 

- Miguel Crespo, Presidente; 

- Sandra Paiva, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

- Paulo Gonçalves, vogal. 

 

Suplentes: 

 

- Maria José Andrade. 

- Sara Coelho. 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, é delegada no 

júri a competência para a realização da audiência prévia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - PEDIDO DE REDUÇÃO DE CAUÇÕES PRESTADAS NA EMPREITADA 

�PARQUE DA CERCA�, DADA A APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS 

 



Assunto retirado. 





8 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO





1058 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Ana Isabel Franco Bonita Matos Fonseca Nicolau, solicita autorização para colocação de 

lápide, na sepultura temporária n.º 1904 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
5310 de 14 de Junho de 2007; 
 
- Maria Donzília Rosa Cordas Felizardo, solicita autorização para revestimento em pedra 

mármore e colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 1149 do cemitério de Casal Galego 

� registo de entrada n.º 5492 de 19 de Junho de 2007; 
 
- Lurdes Maria Mendes Relvas, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação 

de lápide, na sepultura temporária n.º 1948 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
n.º 6118 de 09 de Julho de 2007; 
 
- Júlia Maria de Sousa Jorge Santos, solicita autorização para colocação de lápide, 

construção de murete e revestimento em pedra, na sepultura temporária n.º 1938 do cemitério 

de Casal Galego � registo de entrada n.º 6221 de 12 de Julho de 2007; 
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- Rui Manuel de Jesus, solicita autorização para colocação de lápide, construção de murete e 

revestimento em pedra, na sepultura temporária n.º 1943 do cemitério de Casal Galego � 
registo de entrada n.º 6227 de 12 de Julho de 2007. 
 
Considerando que: 

  
 O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que 

o pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado 

pela Câmara Municipal; 
 

 Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. n.º 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 

 A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo 

referido no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo 

para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e Regulamento 

citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

alínea d) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º n.º 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, dos revestimentos 

solicitados. 

 

Mais delibera informar os requerentes que findo os 3 anos, e caso estejam terminados os 

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á  à exumação das ossadas, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - ESTADO DA FROTA DA TUMG E TRANSPORTES ESCOLARES 





Presente informação da DATLO � Divisão de Apoio Técnico e Logístico, datada de 

15/05/2007, sobre o assunto em epígrafe. 
 

A Câmara tomou conhecimento do estado da frota da TUMG bem como da informação 

relativa aos transportes escolares, cujos conteúdos se dão por reproduzidos e se anexam à 

presente acta (Anexo 1). 





10 - PEDIDO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO COM REF.ª AO P.C. N.º 884/02 � 

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

MARÇO DE 2003





Assunto retirado da reunião. 
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A presente reunião foi interrompida pelas 12,45 horas, para almoço, sendo retomada 

pelas 14,30 horas, com a discussão e aprovação do ponto 11 da ordem do dia, tendo estado 

presentes os seguintes membros do executivo: 

 
 Sr. Vice-Presidente Dr. Alberto Cascalho; 
 Sr. Vereador Dr. João Alfredo Pedrosa; 
 Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira; 
 Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa; 
 Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira; 
 Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira. 

 
 

 

 

11 - CRIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE MUNICIPAL - ESPAÇO DE APOIO À 

DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA, PARA A 

REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL 





1059 - Presente informação do Museu do Vidro relativa à proposta de reavaliação do programa 

relativo à Requalificação do Património Stephens e respectiva proposta de requalificação do 

Edifício dos Arcos para a criação e instalação da Galeria de Arte Municipal. 
 
A galeria deverá funcionar com um programa anual de eventos diversificados, principalmente 
exposições de artes visuais, não excluindo as artes audiovisuais e outras: espectáculos de 

pequena dimensão e natureza mais intimista, workshops, cursos, palestras, entre outros, com 

duração variável, dependendo da sua natureza, objectivos e mais-valias. 
 
Os principais objectivos da Galeria de Arte Municipal deverão ser: 
 

1. A dinamização e divulgação cultural e artística, na perspectiva da divulgação e 

valorização das artes visuais e da cultura local e regional, garantindo a sua fruição. 
2. A promoção de eventos relacionados com as temáticas associadas ao concelho e à 

região; 
3. A divulgação da arte e da cultura nacional e internacional, especialmente de e para o 

público marinhense. 
4. A descentralização da arte e cultura portuguesas, valorizando a afirmação da arte 

portuguesa e a divulgação da internacional, apostando na formação de públicos e 

incentivando à criação artística.  
5. O desenvolvimento de parcerias com instituições nacionais e estrangeiras interessadas 

na prossecução de objectivos comuns. 
 
Pretende-se assim criar um espaço dinâmico, multicultural, dinamizador de sinergias criadoras 

e dinamizadoras das artes e da cultura nacional e internacional. 
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A programação de eventos deverá vir a ter a duração adequada a cada tipo de evento, sendo 
que, para o caso das exposições, se prevê vir a realizar eventos com a duração entre um a três 

meses. Para os restantes eventos dever-se-á analisar caso a caso e realizar o respectivo 

agendamento, por forma a não colidirem uns com os outros e não inviabilizarem a realização de 

um programa continuado e diversificado de actividades.  
 
O espaço poderá ainda ser utilizado para a apresentação de exposições e eventos de índole 

científica (no âmbito dos museus ou projectos de investigação, etc.); de divulgação (de variada 
natureza, actividades a realizar por entidades diversas, projectos de âmbito e temáticas diversas, 

etc.); espectáculos de teatro, música, dança, etc. (desde que as características dos mesmos o 

permitam), conferências/debates, workshops, etc. 
 
As actividades deverão ser divulgadas na Agenda Municipal, através de notas à comunicação 

social para colocação nas agendas regionais/nacionais e outros meios que se considerarem 

relevantes. 
 
Para todas as exposições, serão realizados, pelo menos, um pequeno folheto-catálogo para 

oferta, por exposição. 
 
A concretização deste projecto implica, como já acima se referiu, a requalificação do Edifício 

dos Arcos. 
 
O espaço será dividido em duas áreas: 
 
Rés-do-chão:  
 
Sala de transito de obras onde serão realizados os trabalhos de acondicionamento de obras e de 
preparação de exposições. Este servirá para acondicionamento de obras antes e depois da 

realização das exposições e durante as montagens e desmontagens de exposições. 
 
Primeiro andar:  
 
Espaço de exposição. 
 
Propõe-se que a abertura do espaço seja realizada com a abertura de uma exposição de artistas 

seniores marinhenses das várias áreas artísticas, seguida de uma de jovens artistas marinhenses, 

também das várias áreas artísticas, todas elas com a duração de aproximadamente um mês e 

meio.  
 
Oportunamente seria apresentada a programação para o próximo ano, com exposições de arte 

de âmbito local/regional/nacional/internacional, havendo neste momento várias propostas de 

vários âmbitos, desde o local ao internacional, bem como outros eventos de natureza cultural. 
 
O Museu do Vidro ficará com a coordenação e programação das exposições/eventos e imagem 

gráfica (que ainda terá de ser criada, assim como propomos que seja criado o nome da galeria), 

devendo a logística e a divulgação ser partilhada com outros serviços, dado que os recursos 

humanos existentes no museu não nos permitem assumir integralmente a logística. 
 
Relativamente à abertura e vigilância do espaço, por enquanto o museu poderá, com os seus 

próprios recursos, assegurar o funcionamento. Porém, posteriormente, deverá ser pensada uma 
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solução, de forma a afectar meios humanos para assegurar a abertura e funcionamento do 

espaço. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 64º, n.º 4, alínea 

b), e do n.º 2, alínea l) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, criar a Galeria de Arte Municipal enquanto espaço de 

apoio à dinamização e divulgação das artes e cultura, e de realização de actividades de 

interesse municipal, através da reafectação e requalificação do Edifício dos Arcos 

integrado no Património Stephens, com os objectivos e programa propostos. 

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

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

 

�Abstive-me, não porque não concorde com a afectação daquele espaço apenas a galeria de 

exposições, como já tem vindo a ser utilizado desde que aquele espaço foi recuperado, mas 

apenas porque entendo que esta decisão deveria ter sido objecto de conversações com a 

EPAMG a quem o espaço estava inicialmente destinado, no sentido de acautelar os interesses 

da Câmara e da escola, tanto mais que tem vindo a ser grande a colaboração entre as duas 

instituições, designadamente na colaboração com o serviço educativo do Museu do Vidro. Por 

tudo isto, acautelar os interesses de uma escola que colaborou e apoia a Câmara e, 

consequentemente, a cidade, era o mínimo que devia ter sido feito antes de avançar 

unilateralmente com esta decisão.�  

 

 

12 - MARCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL A 

REALIZAR NO MÊS DE AGOSTO 





1060 - Á semelhança dos últimos anos, no período de verão, a periodicidade das reuniões 

ordinárias é alterada por motivo de férias dos membros que compõem o órgão executivo. 
 

Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência prevista no art.º 62º, n.º2  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 realizar uma única reunião ordinária no mês de Agosto, dia 23, pelas 9,30 horas, 

garantindo desta forma que estará presente a maioria do número legal dos seus membros. 

 

Mais delibera que a referida reunião seja pública, nos termos do artigo 84º dos diplomas 

citados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





13 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e cinco de Julho de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.492.838,24� 

(três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e oito euros e vinte e 

quatro cêntimos). 
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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. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

4. DIVERSOS 

 

5. �EXECUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA E DISTRIBUIDORA DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 05/05 

(DIRM)� TRABALHOS A MENOS 

 

6. SUBSÍDIO À OFICINA DE IDEIAS � ASSOCIAÇÃO PARA O DESPORTO, 

CULTURA E AMBIENTE 

 

7. GUIA DO MORADOR 

 

8. TRANSFERÊNCIA DE AGREGADO FAMILIAR RESIDENTE NA RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO N.º 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO PARA A 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 1.º ESQ.º DO REFERIDO BLOCO POR 

MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À 

DIMENSÃO DA FAMÍLIA 

 

9. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA EM RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO � MOITA � A 

LOLA ANTÓNIO GOMES 

 

10. TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NO 2.º ESQUERDO DO 

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

CORRESPONDENTE AO 2.º FRENTE DIREITO DO MESMO BLOCO, POR 

MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À 

DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

11. DÍVIDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, RELATIVAS A JOÃO CARDOSO 

BATISTA, EX-INQUILINO 

 

12. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIO DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 
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13. PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

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

MUSEU DO VIDRO RT/LF-FLUC 

 

15. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA SOCIAL, FIXADO 

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NO 

BAIRRO DO CAMARNAL VELHO, CASA 10, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 

16. APOIO AO INVESTIMENTO DA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E 

RECREIO 1º DE JANEIRO DA ORDEM PARA OBRAS DIVERSAS 

 

17. SUBSÍDIO AO 19º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA DO SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 

 

18. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA: 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

19. CONTRATO DE AVENÇA RELATIVO À GESTÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DA VIEIRA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

APRESENTADO PELO PROFESSOR ALBINO REIS PAULO 

 

20. APOIO À ACAPO ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES DE 

PORTUGAL, DELEGAÇÃO DE LEIRIA � COMEMORAÇÕES DO 6º 

ANIVERSÁRIO 

 

21. APOIO AO CIRCUITO DE CICLISMO DO CLUBE DESPORTIVO 

MOITENSE 

 

22. PEDIDO DE PARECER DO INFARMED RELATIVO À TRANSFERÊNCIA 

DE FARMÁCIA DA PRAIA DA VIEIRA PARA VIEIRA DE LEIRIA 

 

23. EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NO CINEMA DE VIEIRA DE 

LEIRIA � AJUSTE DIRECTO 04/02 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

24. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �PENSAMENTOS DE UMA VIDA � POEMAS 

DE ERMELINDA CASTANHO�, DA AUTORIA DE ERMELINDA 

CASTANHO  

 

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

SENHORA MARIA EMILIA DE JESUS GONÇALVES 

 

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

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

27. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE � 2.ª FASE - SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 
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28. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA FERNANDO BARIDÓ 

E RUA DA SERRAÇÃO� � AJUSTE DIRECTO N.º 51/02-DIRM 

 

29. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE CONDUTA ELEVATÓRIA DA PEDRA� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 23/02-DIRM 

 

30. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRENTE À ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DA 

FONTE SANTA� � AJUSTE DIRECTO N.º 17/02-DIRM 

 

31. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA DA 

PEDRA E FONTE SANTA� � CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO 

DE ANÚNCIO N.º 36/01-DIRM 

 

32. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DAS ROSAS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 04/01-DIRM  

 

33. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SERRAÇÃO, TRAVESSA DA CALÇADA E 

ZONAS ENVOLVENTES� � CONCURSO LIMITADO N.º 12/03-DIRM 

 

34. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ROSAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/00-

DOM 

 

35. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA JOSÉ RODRIGUES E CONTINUAÇÃO 

DA RUA DAS ROSAS � PEDRA DE BAIXO� � AJUSTE DIRECTO N.º 20/02-

DIRM 

 

36. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�ARRANJO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO RIO NA 

PRAIA DA VIEIRA DE LEIRIA � � AJUSTE DIRECTO N.º 53/04-DIRM 

 

37. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA MARGINAL DA PRAIA DA VIEIRA DE 

LEIRIA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/02-DIRM 

 

38. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DE MUROS E ESCADAS NA MARGINAL DA PRAIA DA 

VIEIRA DE LEIRIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 07/04-DIRM 

 

39. PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 44/2006 � AP/DIRM/SIS � CONCURSO 

PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO LÍQUIDO À ETAR DA 

ESCOURA � RENOVAÇÃO DO CONTRATO � RATIFICAÇÃO 
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40. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ÀS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS 

OPERATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E DO MUSEU DO VIDRO DA 

MARINHA GRANDE 

 

41. APOIO À EDIÇÃO DE FOTOBIOGRAFIA DO POETA AFONSO LOPES 

VIEIRA 

 

42. SUSPENSÃO DE ÓNUS � ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA � 

ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 28/06/2007 

 

43. TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASA DO 

PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � TRIÉNIO 

2007/2010 

 

44. APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM VISTA À 

INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA NA MARINHA 

GRANDE 

 

45. PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 67/CO/2007) � ARGUIDA: 

ISABEL MARIA MARQUES LEMOS 

 

46. CANDIDATURA À REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL DE 

CLUBES (APURAMENTO) � ATLETISMO 

 

47. CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/07 � DEEM. ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO 





 

1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

 

1061 - REQ 2383/06 � PC 445/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO MATEUS 

FONSECA, com residência na Rua de Cabo Verde n.º 128, Camarnal, Freguesia e Concelho 

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

edifício destinado a creche e jardim de infância, em Rua dos Pimentas, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Após a análise da pretensão a câmara deliberou informar ser inviável, sendo que, em 

eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o mesmo não reuniria 

condições para aprovação e seria passível de indeferimento, fundamentado na alínea a) do 

n.º 1, alínea b) do n.º 2 e n.º 5 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, designadamente por:  

  

a) Violar o n.º 8 do Art.º 5º do Regulamento do PDMMG, por não salvaguardar o 

número mínimo de estacionamentos face a área total de construção bruta de 780 

m2;  
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b) A �operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga 

incomportável para as infra-estruturas (�) existentes�, por não garantir condições 

mínimas de circulação e segurança viárias;  

  

c) Ausência de infra-estruturas de saneamento pluvial sobre o arruamento 

confrontante, face a previsão de piso cave vocacionado a estacionamento 

automóvel e arrumos.  

  

Mais deliberou informar que as questões salientadas poderão ser sanadas em eventual 

pedido de licenciamento, desde que sejam cumpridos, cumulativamente, os seguintes 

requisitos:  

  

a) A proposta de edificação salvaguarde, face a área total de construção bruta proposta 

(780 m2), mais um lugar de estacionamento, face o previsto no n.º 8 do Art.º 5º do 

Regulamento do PDMMG;  

  

b) Seja apresentado em simultâneo um pedido de licenciamento de obras de 

urbanização, elaborado em conformidade com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, que contemple a requalificação das infra-estruturas viárias actuais, de 

forma a garantir as condições mínimas de circulação e segurança;  

  

c) Na ausência de rede de drenagem pluvial, face a previsão de cave vocacionada 

parcialmente a estacionamento automóvel, deverá prever-se uma solução eficaz para a 

drenagem pluvial da mesma ou optar por não prever o piso cave; 

  

d) A proposta de edificação assegure o cumprimento do RGEU, RMEU, PDMMG e 

demais da legislação geral aplicável;  

  

e) A proposta de edificação deverá reger-se pelas disposições legais aplicáveis aos 

estabelecimentos em que sejam exercidas actividades de apoio social, designadamente 

a sua adequação ao Dec.-Lei n.º 133-A/97, de 30/05, Despacho Normativo n.º 99/89, de 

27/10, Despacho Normativo n.º 96/89, de 21/10, Dec.-Lei n.º 414/98, de 31/12, Portaria 

n.º 1444/2002, de 07/11, Dec.-Lei n.º 123/97, de 22/05, Dec.-Lei n.º 379/97, de 27/12, 

Despacho conjunto n.º 268/97, de 25/08, e demais legislação aplicável, remetendo-se a 

sua verificação para a A.R.S.-C, de acordo com a competência expressa pelo art. 7.º do 

DL133-A/97, de 30/05. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1062 - REQ 331/07 � PC 63/07 � Presente requerimento de MARIA GRAÇA JESUS 

PEREIRA SEBASTIÃO, com residência na Rua de Leiria n.º 36, Freguesia de Monte Real e 

Concelho de Leiria, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de construção de um 

edifício habitacional, na Rua do Rio Velho, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que, nos termos agora propostos, a mesma seria passível de indeferimento, em 

eventual pedido de licenciamento de edificação, fundamentado na alínea a) do n.º 1 do 

Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, 

de 04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente:  

  

a) Alíneas a) e b) do Art.º 4º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por a presente proposta de edificação preceder o 

pedido de licenciamento das operações de loteamento e de obras de urbanização, 

face a constituição de 3 lotes destinados imediata ou subsequentemente à 

edificação urbana e a proposta de execução de infra-estruturas a reverter ao 

domínio público.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1063 - REQ 3869/05 � PC 797/05 � Presente requerimento de CASA BLOCO - 

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA., com sede na Rua de S. Pedro de Moel n.º 141, 1º 

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

licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua João Orfão Soares, 

Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
1 Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir ao abrigo da alínea a) do nº 1 

do art. 24º do Dec.-Lei nº555/99 de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei  nº177/01 

de 04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente por: 

 

1.1  A construção pretender utilizar o polígono de implantação da antiga habitação, 

sem proceder ao necessário recuo imposto pelas construções mais recentemente 

construídas, e impedindo o correcto desenvolvimento do passeio, sendo por isso 

�...susceptível de manifestamente afectar a estética da povoação e a sua adequada 

inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, designadamente em 

resultado da desconformidade  as cérceas dominantes, a volumetria das edificações e 

outras prescrições expressamente previstas em regulamento. � nos temos do nº4 do 

Art.º24 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  Violar o disposto no ponto 5 Art.º 73º do RMEU por não garantir que o 

compartimento destinado a garagem tenha as dimensões mínimas de 2,8m de 

largura, por 5,5m de comprimento, e que em todo este polígono se possa circular, 

dispondo para tanto de pé direito para tal;  

 

1.3  Viola o disposto no artigo 15º do RGEU, por não assegurar na plenitude, as 

condições de salubridade mais adequadas à habitação, ao propor que a ligação 

entre garagem e  sala  seja feita de forma directa, sem estabelecer uma antecâmara 

que sirva de barreira aos gases (monóxido de carbono)libertados pelos escapes dos 

veículos que aí se alojam; 
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1.4  Não apresentar Planta de implantação executada sobre levantamento topográfico 

à escala 1/200 ou superior, incluindo o arruamento de acesso, com indicação das 

dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e respectivo material, em 

conformidade com a alínea a) do ponto 3  do Art.º11 da Portaria 1110/01 de 19 de 

Setembro. 

  

2. Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prezo concedido ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do CPA, sem que o requerente tenha apresentado qualquer 

alegação às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1064 - REQ 579/07 � PC 108/07 � Presente requerimento de ALICE DOMINGUES 

FERREIRA SANTOS, com residência na Rua dos Pimentas n.º 4, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua dos Pimentas, 

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

  

      Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

      

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

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

de Edificações Urbanas); 

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

c) Os amassadouros e depósitos fiquem no interior dos tapumes a construir na obra, 

devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Artigos 36.º e 38.º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas);  

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1065 - REQ 2388/07 � PC 410/07 � Presente requerimento de JOAQUIM PEREIRA 

FERREIRA, com residência na Rua 19 n.º 18, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Lote 33 e 34, Cartaxo, 

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

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

      

  

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

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

Municipal de Edificações Urbanas); 

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

c) Os amassadouros e depósitos fiquem no interior dos tapumes a construir na obra, 

devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Artigos 36.º e 38.º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas);  

  

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

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

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

Municipal de Edificações Urbanas); 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1066 - REQ 2460/07 � PC 425/07 � Presente requerimento de ELISIÁRIO FERNANDO 

FRANCISCO SILVA, com residência em Rego da Garcia n.º 12, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita em Rua 

do Bico n.º 12 R/c, Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 

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

revestimento exterior.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1067 - REQ 2491/07 � PC 431/07 � Presente requerimento de HERCULANO JESUS 

DOMINGUES RUIVACO, com residência na Rua de Leiria n.º 153, Embra, Freguesia e 

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

sita na Rua de Leiria n.º 153, R/c, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 

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

revestimento exterior.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1068 - REQ 2536/07 � PC 441/07 � Presente requerimento de CLAUDIA MARIA GOMES 

CALADO, com residência na Rua Central n.º 102, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua Central n.º 

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

  

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

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

Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 

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

revestimento exterior.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1069 - REQ 2670/07 � PC 451/07 � Presente requerimento de MARIO FERRÃO MORAIS 

ROLDÃO, com residência na Praça Afonso Lopes Vieira n.º 15, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

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

sita na Rua Machado dos Santos n.º 4, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 

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

revestimento exterior.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1070 - REQ 2355/07 � PC 258/06 � Presente requerimento de ILIDIO TEIXEIRA SILVA, 
com residência na Rua da Azambuja n.º 24, 3º Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 
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moradia unifamiliar e muros, sita em Juncal, Lote 14, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Depois de analisar a pretensão, a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 

  

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

das especialidades, nomeadamente das redes de águas, esgotos e gás, nos termos previstos 

na alínea m) do n.º 1 do artigo 11º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1071 - REQ 4048/06 � PC 712/06 � Presente requerimento de DIODEIA ROSA 

MONTENEGRO BARBOSA, com residência na Rua das Ribeirinhas, Freguesia de 

Martingança e Concelho de Alcobaça, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de 

um estabelecimento de bebidas e restauração, sito na Praceta Luís de Camões, Loja 3, Casal do 

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

  

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

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o nº10 do Dec. Regulamentar 

4/99 de 01/04 e nº7 do Dec.Lei 57702 de 11/03.  

  

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

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

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira não esteve presente durante a discussão e votação do 

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

do Código do Procedimento Administrativo, dado que o seu pai é o proprietário do imóvel 

objecto da presente deliberação. 

 

 

1072 - REQ 1082/04 � PC 261/04 � Presente requerimento de VITOR MANUEL ABREU 

DUARTE, com residência na Rua da Boavista n.º 26, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita em Eirinhas, Lote 3, Praia da Vieira, 

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

  

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

Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho, por violar 
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normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o nº4 do Dec.-Lei 93/90 de 

19/03 e as alíneas b), c) e d) do ponto 4 do RMEU.  

  

Mais deliberou remeter o processo ao Gabinete Jurídico para que sejam tomados os 

necessários procedimentos no sentido do requerente ser notificado a, no prazo máximo de 

30 dias, demolir a construção edificada sem licenciamento. 

  

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

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

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1073 - REQ 4053/04 � PC 844/04 � Presente requerimento de VITOR MANUEL ABREU 

DUARTE, com residência na Rua da Boavista n.º 26, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
construção de um edificio habitacional, anexos e muros, sito em Eirinhas/Palhão, Praia da 

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

  

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

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o nº4 do Dec.-Lei 93/90 de 

19/03;  

  

Mais deliberou remeter o processo ao Gabinete Jurídico para que sejam tomados os 

necessários procedimentos no sentido do requerente ser notificado a, no prazo máximo de 

30 dias, demolir a construção edificada sem licenciamento. 

  

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

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

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1074 - REQ 2212/04 � PC 511/04 � Presente requerimento de JOAQUIM MANUEL 

PEREIRA FERNANDES, com residência na Avª Vitor Gallo n.º 125, Freguesia e Concelho 

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

um pavilhão destinado a armazém, sito na Rua do Fagundo, Albergaria, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente os artigos 73º e 75º do RGEU 

bem como o nº3 do artigo 10º e o ponto 5 do artigo 22º do RMEU.  
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Deliberou igualmente informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

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

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1075 - REQ 2509/07 � PC 846/05 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

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

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

na Travessa das Andorinhas, Lote 4, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 19/01/2006. 

  

Presentes projectos de alterações ás 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. 

 

 

1076 - REQ 543/04 � PC 08/04 � Presente requerimento de OURILIZ - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES,LDA, com sede na Rua das Abertas n.º 21, Freguesia de Pousos e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito na Rua de Diu, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente b) do nº2 e nº3 do artigo 14º, 

16º, 17º, 18º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º e 47º do D.L.66/95 de 08/04; nº4 do artº38º 

do D.L.64/90 de 21/02; artº21 e 22º do RMEU e artº87º do RGEU.  

  

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

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

sanar as questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1077 - REQ 2458/07 � PC 424/07 � Presente requerimento de ESTADO MAIOR DA 

FORÇA AÉREA - DIRECÇÃO DE INFRA. REPARTIÇÃO DE PROJECTOS, com sede 
na Av. Leite de Vasconcelos n.º 4, Freguesia de Alfragide e Concelho da Amadora, solicitando 

autorização para ocupação de via pública, em Rua Prof. Nery Capucho, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

   a) Os amassadouros e depósitos fiquem no interior dos tapumes a construir na obra, 

devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Art.º 36º e 38º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

   c) A marcação da ocupação seja feita pelos serviços de fiscalização. 

 

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1078 - REQ 2593/07 � PC 38/00 � Presente requerimento de SIMOCERRO-COMÉRCIO 

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

de Monte Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da alteração e ampliação de um edifício habitacional, sito em S. Pedro de Moel, 

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

  

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

notificação, as necessárias alterações aos projectos de especialidades aplicáveis, nos 

termos do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1079 - REQ 2622/07 � PC 563/04 � Presente requerimento de SOLO E BETÃO-COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEIS,LDA., com sede na Rua dos Fundadores n.º 12, Picassinos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando o averbamento do uso da construção 

licenciada referente ao processo de licenciamento da construção de pavilhões destinados a 

armazéns, sito em Rua da Marinha Pequena, Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1080 - REQ 2747/07 � PC 161/06 � Presente requerimento de DIA PORTUGAL - 

SUPERMERCADOS, S.A., com sede na Rua Dr. Joaquim de Almeida, Freguesia de S. João 

da Barra e Concelho de Oeiras, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 
referentes ao processo de licenciamento da construção de um supermercado, sito na Estrada da 

Nazaré, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura, aprovado em reunião de Câmara de 19/04/07. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos a estabilidade, térmico, acústico, ITED, gás e 

electricidade, devidamente instruídos com declaração de responsabilidade dos seus autores, nos 

termos e para os efeitos previstos no n.º8 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.  
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes de águas, esgotos domésticos e pluviais 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve : 
  
a) Relativamente à rede de abastecimento de águas,  
    Foi dado cumprimento ao solicitado na informação técnica datada de 18 de Abril de 2007. 
    Deverá ser efectuada caução no valor de 4.452,00 Euros. 
  
b) Relativamente à rede de drenagem de águas residuais domésticas: 
  

   - A conduta elevatória, que sai da estação de bombagem, deverá ligar a uma caixa ramal de 

diâmetro 500mm a executar em espaço público, e que ligará posteriormente à caixa RS3. 
  
   - As tampas da classe D400,a aplicar nos arruamentos deverão ser do tipo Pont-a-Mousson 

ou equivalente. 
      Deverá ser efectuada caução no valor de 3.140,00 Euros. 
  
c) Relativamente à rede de drenagem de águas pluviais: 

  
- À semelhança do que foi dito para a drenagem de águas residuais domésticas, as caixas de 

ramal a executar em espaço público deverão ser de diâmetro 500mm 
Deverá ser feita caução no valor de 235.270,00 Euros. 

  
Aquando da vistoria, para efeitos de recepção provisória deverá entregar as telas finais, 

referentes às infra-estruturas executadas em espaço público. 
  

d) Relativamente às vias: 
  
     Tendo como objectivo o prolongamento da rua paralela à EN242, a área de cedência para 

domínio público foi alterada de modo a contemplar a área necessária à execução do 

arruamento, de acordo com planta AE.A2 onde se encontram referenciados os limites da 
parcela a ceder, e neste sentido, aquando do prolongamento da rua paralela à EN242, o 
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requerente fica obrigado a reformular a via de acesso ao estabelecimento comercial, 
executando a entrada no limite sul da propriedade. 

  
     A estimativa orçamental para a execução das infra-estruturas viárias é de 72.097,80�, 

devendo para tanto ser prestada a devida caução.  
  
  
Presente informação técnica que informa ser o valor estimado pelos serviços técnicos da 

Câmara para a requalificação do troço viário entre as rotundas da Amieirinha, a Sul, e da Av. 

Eng.º Arala Pinto, a Norte, é de 307.422,70 � e que a compensação ao município, em 

numerário, para a realização da requalificação do eixo viário por parte do presente requerente 

deveria ser de 307.422,70 � x 17% = 52.261,86, cabendo os restantes 255.160,84 � ao Feira 

Nova, no âmbito do respectivo processo de licenciamento. 
  

A Câmara Municipal apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento, devendo o 

requerente apresentar garantia bancária no valor total de 570.120,64 �, sendo 4.452,00 � 

relativos à rede de abastecimento de água, 3.140,00 � decorrentes da rede de saneamento 

doméstico, 235.270,00 � relativos à rede de águas pluviais, 72.097,80 � relativos à execução 

do troço viário paralelo à via principal existente e 255.160,84� relativos ao diferencial 

entre a estimativa orçamental de 307.422,70� para a requalificação do eixo viário 

existente e o valor a prestar em numerário, no montante de 52.261,86�, nos termos da 

deliberação de Câmara de 19/04/07, para aquele fim. 

  

Deverá igualmente proceder ao pagamento do referido montante de 52.261,86 �, de 

acordo com o disposto na deliberação de Câmara de 19/04/07 

  

Mais deliberou informar que: 

  

a) Relativamente à rede de drenagem de águas residuais domésticas: 

   - A conduta elevatória, que sai da estação de bombagem, deverá ligar a uma caixa 

ramal de diâmetro 500mm a executar em espaço público, e que ligará 

posteriormente à caixa RS3. 

  

   - As tampas da classe D400,a aplicar nos arruamentos deverão ser do tipo Pont-a-

Mousson ou equivalente; 

  

b) Relativamente à rede de drenagem de águas pluviais: 

- À semelhança do que foi dito para a drenagem de águas residuais domésticas, as 

caixas de ramal a executar em espaço público deverão ser de diâmetro 500mm. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1081 - REQ 106/06 � PC 1507/99 � Presente requerimento de ANA BELA PEREIRA 

SANTOS VASQUES, com residência na Rua da Benta n.º 15, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando nova análise ao processo de licenciamento da construção de um 

edificio de habitação e comércio, sito na Rua de Diu, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar:  
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Ser passível de deferimento a obra edificada, em eventual pedido de licenciamento 

(legalização) de alterações introduzidas em período de execução da mesma, desde que 

sejam cumulativamente cumpridos os seguintes requisitos:  

  

a) Apresentação de todas as peças gráficas e escritas que deverão compor um 

projecto de alterações, cuja instrução se remete à constante do Dec.-Lei n.º 445/91, 

de 20/11, e nos termos do Art.º 14º e Art.º 16º do RMEU, de 01 de Junho de 1993.  

 

b) Apresentação de peças que consubstanciem a representação gráfica de, pelo menos 

7 lugares de estacionamento a localizar no interior do prédio, podendo os mesmos 

se distribuírem entre o logradouro e o piso térreo, face a sua vinculativa 

correspondência à proposta de edificação de uma área total de construção bruta 

para o estabelecimento de restauração (269.5 m2 � 134.75 m2 por piso) e de um 

fogo, em conformidade com o disposto no n.º 8 do Art.º 5º do regulamento do 

PDMMG. 

 

c) Projectos de estabilidade, água e esgotos, devidamente elaborados e ajustados à 

obra executada. 

 

d) Caso seja objecto de alteração as condições de edificação ou de utilização do 

estabelecimento de restauração do piso térreo e 1.º andar, as mesmas deverão ser 

previamente comunicadas ao SNB ou apresentado, em simultâneo com o pedido de 

licenciamento de alterações, novo estudo de segurança contra risco de incêndio 

para remissão à referida entidade externa, visando a obtenção de respectivo 

parecer vinculativo.  

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

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

 

�Abstive-me porque não quero inviabilizar o entendimento que este executivo dá a processos 

desta natureza. No entanto, mantenho a concordância com as deliberações anteriores e 

consequente embargo por desrespeito às condições iniciais de licenciamento que levaram à 

construção de mais um piso e à elevação da cumeeira em desconformidade e em total 

desenquadramento com o espaço envolvente e, sobretudo, com a vizinhança próxima, cuja 

cércea é apenas de rés-do-chão e primeiro andar.� 
 

 

3 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

1082 - REQ 651/07 � PC 1371/00 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & 

FILHOS-CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Boa Vista, Freguesia e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do Projecto de alteração da Arquitectura Paisagista 
referente ao processo de licenciamento da construção de loteamento urbano, sito na Rua Helder 

Luciano Roldão, Vergieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alteração da componente de espaços verdes � Projecto de 

Arquitectura Paisagista � com a proposta de reformulação dos alinhamentos de árvores 
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definidos para os acessos locais. Presente, igualmente, informação técnica relativa à 

alteração pretendida. 

  

A Câmara apreciou e delibera deferir a pretensão do requerente, mantendo o valor da 

caução já prestado para a execução desta componente ou seja, 46 105,94 � - quarenta e 

seis mil, cento e cinco euros e noventa e quatro cêntimos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - DIVERSOS 

 
 
1083 - REQ 2054/06 � PC 276/06 � Presente requerimento de PAVICENTRO - PRE-

FABRICAÇÃO, S.A., com sede no Lugar do Monte, em Eixo, Concelho de Aveiro, 
solicitando autorização para a instalação de uma infra-estrutura de suporte a uma estação de 

radiocomunicações, em Rua de Leiria n.º 111, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1084 - REQ 211/07 � PC 92-07 � Presente requerimento de MARIA CLARISSE 

FERREIRA MARQUES FRANCISCO, com residência na Rua de Angola n.º 86, Ordem, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação de operação de destaque e 

emissão da respectiva certidão, em Rua de Angola n.º 86, Ordem, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, nos termos do n.º 8 do Art.º 6º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por não observar o cumprimento de normas legais 

e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 8 do Art.º 5º do PDM em vigor, por 

apresentar uma densidade habitacional superior à permitida para a parcela a destacar.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




5 - �EXECUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA E DISTRIBUIDORA DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 05/05 

(DIRM)� TRABALHOS A MENOS

 
 
1085 - Presente informação da DIRM, com a ref. EM/17/07, propondo a supressão de trabalhos 

que não foram realizados no âmbito da empreitada de �Execução de conduta adutora e 

distribuidora da Zona Industrial da Marinha Grande�, no valor de 16.225,58 � (Dezasseis mil, 
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duzentos e vinte cinco euros e cinquenta e oito 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. EM/17/07, 

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

valor de 16.225,58 � (Dezasseis mil, duzentos e vinte cinco euros e cinquenta e oito 

cêntimos), da empreitada designada por �Execução de conduta adutora e distribuidora da 

Zona Industrial da Marinha Grande�, adjudicada à firma Pinto & Braz, lda, ao abrigo do 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

6 - SUBSÍDIO À OFICINA DE IDEIAS � ASSOCIAÇÃO PARA O DESPORTO, 

CULTURA E AMBIENTE 
 
 
1086 - Presente informação n.º 64/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 10/07/2007, dando conta que a Oficina de Ideias � Associação para o 

Desporto Cultura e Ambiente apresentou a esta autarquia uma comunicação datada de 20 de 

Abril de 2007, com um pedido de apoio para a realização de uma iniciativa denominada 

Encontro Ibero Brasileiro de Capoeira, a realizar no dia 15 de Julho em S. Pedro de Moel e para 
o qual solicitam o apoio financeiro da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, a qualidade da iniciativa e a sua 

integração na animação de verão daquela praia do concelho, e considerando o objectivo 

de reunir em S. Pedro de Moel um conjunto de adeptos e praticantes da modalidade 

vindos de todo o País e do Brasil, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da 

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

Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) à Oficina de Ideias � 

Associação para o Desporto Cultura e Ambiente da Pampilhosa, contribuinte n.º 

507682068, que se destina a comparticipar nos custos de realização da iniciativa. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 da acção 2007 A 65. 

 

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. 
 

 

7 - GUIA DO MORADOR 

 
 
Assunto retirado para que o guia seja melhorado e para que os vereadores procedam à 

sua leitura e formulação de futuras sugestões. 
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8 - TRANSFERÊNCIA DE AGREGADO FAMILIAR RESIDENTE NA RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO N.º 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO PARA A FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO 1.º ESQ.º DO REFERIDO BLOCO POR MOTIVO DE 

ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À DIMENSÃO DA FAMÍLIA 

 
 

1087 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

datada de11/07/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à transferência da inquilina 

Fernanda Maria Martins Frederico e respectivo agregado familiar, residente num apartamento 
de tipologia T2, sito em Rua da Charnequinha bloco 44 rés-do-chão esquerdo para a fracção 

correspondente ao 1.º esquerdo do mesmo bloco, por motivo de adequação da tipologia 

habitacional ao tipo de agregado familiar existente. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à necessidade premente de ajustar 

as tipologias habitacionais disponíveis à dimensão das famílias residentes em habitação 

social delibera, no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, autorizar a transferência da supracitada inquilina para a fracção correspondente 

ao 1.º Esquerdo do Bloco 44, sito na Rua da Charnequinha, a partir de Agosto do 

corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

9 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA EM RUA DA CHARNEQUINHA 

BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO � MOITA � A LOLA ANTÓNIO GOMES 

 
 
1088 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 11/07/2007, referente à necessidade de realojamento de Lola António Gomes,  

inscrita no sector de habitação social há  4  anos, por motivo de carência habitacional e 

económica. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que:   

 

 A munícipe em causa, não dispõe de condições económicas que lhe permitam 

arrendar uma habitação no mercado livre; 

 O prazo para a desocupação efectiva do apartamento, que partilha com o seu ex-

companheiro, está a expirar; 

 Não tem qualquer suporte familiar de retaguarda; 

 Com a transferência da inquilina Fernanda Frederico, por motivo de 

reajustamento da tipologia à dimensão do seu agregado para um T3, fica 

disponível um T2;  

 Com a atribuição desta habitação, Lola Gomes poderá ter novamente junto de si, a 

filha Ariana;  

 Não colocou qualquer obstáculo quanto ao realojamento na freguesia da Moita 

 

delibera atribuir a fracção correspondente ao rés-do-chão esquerdo do bloco 44 sito na 

Rua da Charnequinha � Moita � a Lola António Gomes, com o número de contribuinte 

193203618 pela renda mensal de 7,08� ( sete euros  e oito cêntimos), calculada ao abrigo 
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do regime de Renda Apoiada, nos termos do decreto-lei n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir 

de Agosto de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NO 2.º ESQUERDO DO 

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

CORRESPONDENTE AO 2.º FRENTE DIREITO DO MESMO BLOCO, POR 

MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À DIMENSÃO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 
 
1089 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), 

datada de 12/07/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à transferência da inquilina 

Maria Júlia Rodrigues Gomes Calado e respectivo agregado familiar, residente num 
apartamento de tipologia T2, sito em Avenida da Liberdade Bloco M 2.º Esquerdo, Casal de 

Malta para a fracção correspondente ao 2.º frente direito do mesmo bloco, por motivo de 

adequação da tipologia habitacional ao tipo de agregado familiar existente. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à necessidade premente de ajustar 

as tipologias habitacionais disponíveis à dimensão das famílias residentes em habitação 

social delibera, no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, autorizar a transferência da supracitada inquilina para a fracção correspondente 

ao 2.º frente direito do Bloco M sito na Avenida da Liberdade. 

 

Mais delibera arrendar o referido fogo a Maria Júlia Rodrigues Gomes Calado, 

contribuinte fiscal número 121028151, pela renda mensal de 7,41� (sete euros e quarenta 

e um cêntimos), calculada ao abrigo do Regime de Renda Apoiada, nos termos do 

Decreto-lei n.º 166/93, de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

11 - DÍVIDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, RELATIVAS A JOÃO CARDOSO 

BATISTA, EX-INQUILINO 

 

 

1090 - Presente informação n.º 16/2007, do sector de acção social da DASED, datada de 

08/05/07, dando conta que o ex-titular do contrato de arrendamento João Cardoso Batista, que 

durante vários anos ocupou a habitação sita na Praceta da Liberdade, Bloco 7, RC Esq., faleceu 
em 28/07/2006.  
 
Mais se esclarece nessa informação : 
 
a) que em 03/07/2006, o único filho que lá residia procedeu à entrega da chave do fogo. Na 

origem da desocupação do mesmo esteve não só o muito mau estado de conservação e higiene, 

como também o facto da tipologia se apresentar desadequada à composição do agregado 

familiar, tendo este a partir de então passado a residir nos �Quartos do Fernando�. 
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b) à data da transferência do património do IGAPHE para o Município, o inquilino possuía uma 

dívida no valor de � 756,93, correspondente a 49 meses de rendas em atraso. Também durante 

o período de tempo em que foi inquilino da Câmara nunca cumpriu de forma regular e 

atempada com o pagamento das rendas, no entanto com alguma insistência da técnica que 

acompanhou o processo, foi liquidando algumas (poucas) dessas dívidas. 
 
c) no último semestre do ano de 2005, João Batista foi residir para a companhia de uma das 

suas filhas, Teresa Batista, em Vieira de Leiria, dado o agravamento da sua condição de saúde e 

consequente limitação em conseguir assumir as tarefas domésticas da vida quotidiana.  
 
d) desde esta data, que Teresa Batista (filha) concordou em liquidar as rendas que se 
encontravam em atraso (as do IGAPHE e as posteriormente contraídas), tendo sempre adiado 

tal regularização de dívidas, devido à instabilidade laboral e à situação económico-social vivida 
nos últimos anos. Apesar destes constrangimentos, no dia 20/02/2006, esta liquidou 12 meses 

de rendas em atraso. 
 
e) actualmente, encontram-se por liquidar apenas as que foram transferidas do IGAPHE, no 
valor de � 756,93. 
 
f) desde sempre, que o sector de habitação social diligenciou no sentido de serem liquidadas as 

rendas em atraso, quer através de contactos telefónicos, presenciais, visitas domiciliárias, e por 

fim, através de ofício. Permanentemente, nos foi dito que a dívida seria assumida quando 

existissem condições económicas para o fazer, o que não veio a suceder. 
 
g) foram efectuadas várias tentativas (falhadas) de contactar Teresa Batista via telefone, pelo 
que foi enviada uma carta registada, onde se solicitava a comparência da mesma nestes serviços 

para solicitação do pagamento da dívida. A correspondência não foi levantada, tendo sido 

devolvida a esta autarquia (em anexo). 
 
h) perante o exposto, e após as diligências efectuadas, é opinião da DASED que Teresa Batista 

não revela qualquer intenção de liquidar as rendas que se encontram em atraso, como havia 

referido anteriormente, pelo que o montante em dívida se mantém nos � 756,93. 
 
Nessa informação, o chefe de divisão emitiu o seguinte parecer: 
 
�Senhor Vereador. 

Julgo que a morte do inquilino tornou impossível o desenvolvimento de qualquer procedimento 

formal de cobrança da divida, pelo que proponho o encerramento deste processo e a 

comunicação do desfecho do mesmo à DIF. 

08.05.07 

Assina: Paulo Gonçalves� 

 

Apreciado pelo vereador, o assunto mereceu o seguinte despacho datado de 10/05/07: 
 
�Ao chefe da DASED. 

É favor elaborara proposta de deliberação, para em reunião de câmara se decidir como 

encaminha ou encerra o assunto: 

10.05.07 

Assina: João Pedrosa� 
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A Câmara Municipal apreciou o assunto, bem como todos os documentos anexos, e na 

observância da informação de que não existe nas Finanças nenhuma herança por óbito de 

João Cardoso Batista, à qual se poderia imputar este crédito, delibera encerrar o 

procedimento, atento o disposto no artigo 2068º do Código Civil, que preceitua que 

apenas a herança responde pela dívida do falecido, não os seus herdeiros, pelo que  não 

existindo herança, a dívida se considera extinta com a morte. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

12 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIO DO MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE 
 
 
1091 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 17/07/2007, referente ao cálculo da renda de um apartamento, pertença do Município 

da Marinha Grande, sito em Casal de Malta. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, proceder à actualização da renda, referente ao apartamento abaixo 

indicado, a partir do próximo mês de Setembro. 

 

PRACETA DA LIBERDADE � CASAL DE MALTA 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/06 Renda/07 

Fernando 

Pereira Silva 

7 3ºDto 23/04/1999 �20,27 �180,44 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

 

1092 - No dia 23 de Maio foi efectuada a eliminação de um conjunto documental, como 

resultado de um processo de avaliação e aprovação quer pelo serviço produtor dessa 

documentação quer posteriormente em reunião de Câmara datada de 8 de Fevereiro. 
 
Porém, devido a um lapso ocorrido com a lista da documentação seleccionada, foram 

igualmente eliminados documentos que os serviços não tinham autorizado por ora a sua 

eliminação � discriminada em relação anexa (Anexo 2). 
 
A Câmara tomou conhecimento e delibera no uso da competência prevista na alínea e), n.º 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação com a Portaria n.º 412/2001 de 17 de Abril, 

validar a lista da documentação que foi eliminada e que faz parte integrante desta 

deliberação. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

14 � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO RT/LF-FLUC 

 
 
1093 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 20 de Julho de 2007 e informação do 

Museu do Vidro relativamente ao pedido de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso no 

Museu do Vidro � por parte de Região de Turismo Leiria/Fátima, a realizar no dia 21 de Julho 

de 2007, para um grupo de cerca de 11 alunos estrangeiros da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. 
 
Considerando que o pedido de visita e isenção foi solicitado no dia 18 de Julho de 2007 para 21 

de Julho de 2007, e não sendo possível reunir extraordinariamente a Câmara, o Sr. Presidente, 

ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizou o pedido atendendo a que se trata de uma visita de 
alunos estrangeiros da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, promovida pela 
Região de Turismo Leiria/Fátima, cujo objectivo será o de proporcionar aos alunos o contacto 

com a cultura portuguesa, bem como a divulgação do museu, da história e identidade da 

comunidade marinhense, propondo-se agora a ratificação deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

a Região de Turismo Leiria/Fátima e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

do pagamento da taxa de ingresso ao Museu do Vidro para um grupo de 11 pessoas, 

conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

15 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA SOCIAL, FIXADO PELO 

MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NO BAIRRO DO 

CAMARNAL VELHO, CASA 10, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 
 

1094 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  
datada de 23/07/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda social, por motivo 
de alteração do rendimento do agregado familiar de Alda Silva Vasconcelos, inquilina deste 

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

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

valor da renda para � 85,45 (oitenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos); valor este 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - APOIO AO INVESTIMENTO DA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E 

RECREIO 1º DE JANEIRO DA ORDEM PARA OBRAS DIVERSAS
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1095 - Presente informação n.º 71/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 19/07/2007, dando conta que a Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro da 

Ordem, apresentou a esta autarquia através de uma comunicação escrita entrada a 06/06/07, um 

pedido de apoio para obras diversas na sua sede social, com custos estimados na ordem dos 
20.000 � para reparações e melhoramentos no sistema de exaustão de cozinha/copa, na 

construção de zona de lavagens, na separação de zonas de confecção e nas obras de alteração 

das redes de águas, luz e gás. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando que as obras previstas são 

destinadas à melhoria da qualidade das suas instalações sociais, para poder proporcionar 

mais actividades dirigidas quer à infância quer à 3ª idade, considerando a mais valia de 

tais obras de construção, e considerando que o Clube está a dinamizar actividades no 

sentido de atrair a população para fruir de tais instalações, delibera, nos termos da alínea 

a) 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 um subsídio de 10.000,00 � (dez mil euros) à Sociedade de 

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

Rua António Matos Bonita, Ordem, 2430 � 377 Marinha Grande, para apoiar 50% do 

investimento previsto nas obras diversas de beneficiação da sua sede social. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 080701 da acção 2007 A 96 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. 

 

 

17 - SUBSÍDIO AO 19º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA DO SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 

 

 

1096 - Presente informação n.º 72/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 17/07/2007, dando conta da entrada de um ofício datado de 3 de Julho 

último com um pedido de apoio para a realização do 19º Torneio de Voleibol de Praia a realizar 

em S.Pedro de Moel entre 24 e 26 de Agosto, cujo custo global de organização está estimado 
em 13.000 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que esta prova possui 

já uma tradição muito enraizada na listagem dos torneios de voleibol de praia do País, e 

faz parte do calendário nacional da Federação Portuguesa de Voleibol para 2007, 

considerando que na edição de 2007 o Sport Operário Marinhense vem introduzir a 

realização de torneios de formação, destinado aos escalões juvenis da modalidade, como 

instrumento de divulgação e fomento da variante de praia da modalidade de pavilhão, 

considerando a qualidade técnica do projecto apresentado, considerando o 

enriquecimento do programa geral das actividades desportivas do concelho por esta 

iniciativa, bem como a mais valia que a mesma representa para os alvos mais juvenis da 
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população; delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio 

de 2.000,00 � (dois mil euros) ao Sport Operário Marinhense, contribuinte n.º 501417702, 

com sede na Rua 25 de Abril, n.º 30, 2430 � 313 Marinha Grande, para comparticipar nas 

despesas do realização do 19º Torneio de Voleibol de Praia a realizar em S. Pedro de Moel 

entre 24 e 26 de Agosto. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/140. 

 

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

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

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

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

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





18 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA: 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

 

1097 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 19/07/2007, dando conta da entrada de um oficio remetido pela Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria, solicitando o apoio financeiro do Município para as 
suas actividades, com o fundamento de que as mesmas apoiam um conjunto de crianças e 

jovens portadores de paralisia cerebral e que são munícipes no nosso concelho, conforme 

listagem que faz parte integrante do pedido. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao apoio prestado pelo Núcleo 

Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral às crianças/jovens, 

portadoras de paralisia cerebral, do concelho da Marinha Grande, delibera, no uso de 

competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à referida 

Associação, com o número de contribuinte 506636666, um subsídio no valor de 1000,00 

euros (mil euros); verba essa a retirar da rubrica A/48, prevista em PAM/ 2007. 

 

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 a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - CONTRATO DE AVENÇA RELATIVO À GESTÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DA VIEIRA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

APRESENTADO PELO PROFESSOR ALBINO REIS PAULO 
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1098 - Presente entrada de correspondência n.º 12111/2006, do professor Albino Reis Paulo, 

que apresentou ao Município um pedido de indemnização invocando não ter sido avisado com 

60 dias de antecedência da cessação do contrato de avença acima mencionado, celebrado entre 

as partes em 27 de Janeiro de 2004, relativo à gestão do Pavilhão Gimnodesportivo de Vieira 

de Leiria. 
 
Presente cópia desse contrato de avença celebrado a 27 de Janeiro de 2004. 
 
Presente cópia da comunicação do Município ao Professor Albino Reis Paulo a enviar o 

despacho do senhor presidente a declarar a caducidade de tal contrato de avença, por 

imperativo legal resultante da publicação do Decreto lei 179/2005 de 2 de Novembro que 
também se anexa. 
 
Presente parecer jurídico n.º 3/2007/MAC de 16.02.07 solicitado pelo senhor presidente a 28 de 

Dezembro de 2006. 
 
Presente informação n.º 26/2007/DASED de 26.03.07. 
 
Da análise conjunta desses documentos conclui-se, grosso modo, o seguinte : 
 
a) o reconhecimento de que não foi cumprido o prazo de sessenta dias para cessação do 

contrato, o que justifica a existência de uma indemnização, se pedida pela parte, o que veio a 

suceder. 
 
b) sustenta-se ainda que o valor da indemnização seja fixado em sede de negociação entre as 

partes, cabendo ao requerente a prova dos prejuízos invocados. 
 
c) que a comunicação da cessação do contrato se realizou a 12 de Agosto de 2006, tendo sido 

prestados os serviços previstos, e que não foram pagos pelo Município. 
 
Nesse parecer jurídico datado de 16/02/07, o senhor presidente efectuou o seguinte despacho: 
 
�Ao Chefe da DASED. 

Para apreciação e: 

1. Nos termos do formulado neste parecer, negociar com o interessado, em resposta ao que ele 

reclama em sua carta. 

2. Elaborar proposta para apreciação e deliberação na próxima reunião de Câmara. 

c/c à DA/RH. 

c/c ao Dr. João Pedrosa. 

01.03.07 

Assina:JBD� 

 
Nestes termos, foi recebido pela DASED o Professor Albino Reis Paulo no dia 23/03/2007, 
onde se deu a conhecer o dito parecer jurídico e o objectivo da reunião. 
 
Informou-se o Professor Albino Reis Paulo que o Município entende ser devida ao requerente a 

quantia correspondente ao serviço prestado entre 1 e 11 de Agosto de 2006, data da 

comunicação da cessação do contrato de avença. 
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Mais se informou que o Município assume que não foi cumprido o prazo de sessenta dias para 

cessação do contrato, pelo que terá de ser negociada entre as partes uma indemnização, 

calculada com base nos prejuízos decorrentes de tal incumprimento, cabendo ao requerente a 
prova dos mesmos. 
 
O professor Albino Reis Paulo anuiu a estas informações e declarou que o valor da 

indemnização que julga justo é de 548,68 �, alegando que o não recebimento destas verbas 

trouxe incómodo à sua gestão financeira familiar, trazendo-lhe dificuldades inesperadas no 
cumprimento de obrigações financeiras para as quais contava com estes pagamentos que não se 

vieram a verificar pela cessação fora de tempo do contrato em vigor. 
 
A Câmara Municipal apreciou o assunto, bem como todos os documentos anexos, e na 

observância da totalidade das informações disponíveis, delibera, ao abrigo da alínea b) do 

n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, alínea d)e q) do n.º 1 do art.º 

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

de Janeiro, autorizar a despesa de 97,35 �, correspondente ao serviço efectivamente 

prestado pelo Professor Albino Reis Paulo, contribuinte n.º 124 238 491, entre 1 e 11 de 

Agosto de 2006, data da comunicação da cessação do contrato de avença, e a este não 

pago, e mais delibera concordar com o pagamento da indemnização solicitada de 548,68 � 

relativa ao não cumprimento do prazo de sessenta dias para a cessação do contrato de 

avença celebrado entre as partes em 27 de Janeiro de 2004, relativo à gestão do Pavilhão 

Gimnodesportivo da Vieira, nos termos do n.º 1 do art.º 96.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - APOIO À ACAPO ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL, 

DELEGAÇÃO DE LEIRIA � COMEMORAÇÕES DO 6º ANIVERSÁRIO 
 

 

1099 - Presente informação n.º 70/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 19/07/2007, dando conta que a ACAPO, Associação de Cegos e 

Amblíopes de Portugal, Delegação de Leiria apresentou a esta autarquia um ofício datado de 

26-04-07, relativo a um pedido de apoio para a realização das comemorações do seu 6º 

aniversário, que decorreu no dia 19 de Maio, com várias actividades com os seus associados, 

entre os quais se encontram um conjunto de munícipes do concelho. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que as actividades 

propostas a propósito das comemorações do 6º aniversário foram de facto uma 

oportunidade para apoiar a integração social destes munícipes e que as mesmas causaram 

um grande impacto junto da população deficiente visual do concelho, delibera, ao abrigo 

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

anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 500 � 

(quinhentos euros) à Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, contribuinte fiscal n.º 

502 410 132, com sede na Rua Emília Silva Carvalho, n.º 12, cave, 2410 101 Leiria, para 

apoiar a realização das comemorações do seu 6º aniversário. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção da acção 2007 A 47. 
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Mais se informa que esta deliberação só agora foi proposta uma vez que só agora 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. 

 

 

21 - APOIO AO CIRCUITO DE CICLISMO DO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 
 

 

1100 - Presente informação n.º 69/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 18/07/2007, dando conta que o Clube Desportivo Moitense apresentou a 
esta autarquia, através de entrada de correspondência n.º 6080, datada de 06.07.07, um pedido 

de apoio para a realização da edição de 2007 do Circuito de ciclismo daquela entidade, a 

realizar no dia 27 de Agosto. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que a entidade tem demonstrado 

possuir competências de organização de eventos, conforme demonstrou em todas as 

anteriores edições deste circuito, considerando que esta prova possui já uma tradição 

muito enraizada na listagem dos circuitos citadinos de ciclismo do País, e faz parte do 

calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo para 2006, com um circuito 

para profissionais: elites e esperanças; considerado o enriquecimento do programa geral 

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

mesma representa para os alvos mais juvenis da população, considerando que esta 

realização atrai ao concelho centenas de participantes e correspondentes familiares e 

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

turística; 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 2500 � (dois mil e quinhentos euros) ao Clube Desportivo Moitense, 

contribuinte n.º 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445 � 580 Moita, para 

apoiar a dinamização do 56º Circuito de Ciclismo da Moita, a realizar no dia 27 de 

Agosto. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/144. 

 

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 - PEDIDO DE PARECER DO INFARMED RELATIVO À TRANSFERÊNCIA DE 

FARMÁCIA DA PRAIA DA VIEIRA PARA VIEIRA DE LEIRIA 
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1101 - Presente requerimento com registo de entrada 6198 de 12.07.07, do INFARMED 
solicitando informação (pontos 1, 2, 3 e 4) e parecer (5) acerca do pedido de transferência da 

farmácia existente na Praia da Vieira para a Rua Pires de Campos, Vieira de Leiria.. 
 
Presente igualmente informação da DOPU sobre este assunto, à qual está anexa planta com a 

localização das farmácias referenciadas no ponto 4 do pedido do INFARMED e onde se 

elencam todas as outras informações solicitadas, nomeadamente: 
 

1. Distância em linha recta entre o local actual onde se situa a Farmácia da Praia - Av. da 
Articulação Lt. 34 n.º 32 e o local pretendido para a transferência � Rua Pires de 
Campos, 108 Vieira de Leiria  � 3 683 m ou seja 3,68 Km; 

 
2. Distância em linha recta entre o local pretendido para a transferência � Rua Pires de 

Campos, 108 Vieira de Leiria e a Extensão de Saúde de Vieira de Leiria � 420,7metros; 
 

3. Distâncias em linha recta entre local pretendido para a transferência � Rua Pires de 
Campos, 108 Vieira de Leiria e as Farmácias mais próximas: 

 

 Farmácia A. Guerra Pedrosa, sita em Vieira de Leiria � 613,8 metros; 
 Farmácia Monte Real, sita em Monte Real � 5 376, 1m ou seja 5,37 km; 
 Posto de Medicamentos, sito na Praia do Pedrógão � 5 908,2m ou seja 5,90 km; 
 Farmácia Duarte, sita no Coimbrão � 4 900 m ou seja 4,9 Km. 
 

Mais se informa que a Praia da Vieira, de acordo com o Levantamento das Actividades 
Económicas/2001, possui actualmente uma única Farmácia que serve toda a população 

residente deste aglomerado e que tratando-se de um núcleo urbano � turístico, serve também 

toda a população presente que na época alta, excede largamente a população residente. 

Concretizando-se a transferência desta farmácia, actualmente na Praia da Vieira, para Vieira de 
Leiria, ficará este aglomerado privado deste tipo de serviço, o que não será naturalmente 

satisfatório para a sua população. 
 
Depois de analisar os elementos referenciados, a Câmara delibera por unanimidade 

informar o INFARMED que indeferiu o pedido de transferência da farmácia existente na 

Praia da Vieira para Vieira de Leiria, de acordo com os fundamentos atrás enunciados. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa  propôs que esta deliberação camarária seja 

remetida à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia de Vieira de Leiria para reforçar 

o parecer da Câmara. 

 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente durante a discussão e aprovação desta 

assunto, dado que é farmacêutico e proprietário de uma farmácia do nosso concelho.  
 
 
23 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NO CINEMA DE VIEIRA DE LEIRIA 

� AJUSTE DIRECTO 04/02 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 
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1102 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à Firma �J. 

Carreira Soares, SA� com sede em Covipark, Rua Casal Cego � CCI - Covinhas. 
 
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 art.ºs 227º e 229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �PENSAMENTOS DE UMA VIDA � POEMAS DE 

ERMELINDA CASTANHO�, DA AUTORIA DE ERMELINDA CASTANHO 

 

 
1103 - Presente carta com registo de entrada n.º 2.682, de 20.03.2007, apresentada pelo 

Projecto de Desenvolvimento Social �REDES�, através da qual é proposto a aquisição de 

exemplares do livro intitulado �Pensamentos de uma vida � Poemas de Ermelinda Castanho�, 
da autoria de Ermelinda Castanho, beneficiária dos serviços deste Projecto, natural e residente 

em Vieira de Leiria, que aos 80 anos e com a 4ª classe, concretiza o desejo antigo de editar um 
livro de poemas; 
 

Presente parecer datado de 21.05.2007, do Sector de Bibliotecas da Divisão da Cultura e 

Património Histórico, e proposta para aquisição de 50 exemplares do referido livro, como 

forma de apoiar e incentivar a actividade editorial de autores locais, contribuindo para o 
enriquecimento cultural do nosso concelho. Presente despacho do Sr. Vereador Alberto 
Cascalho, datado de 10.07.2007, concordando com o parecer e proposta apresentados.  
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

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

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e da alínea b) do n.º 

1, do art.º 18º, do Dec.-Lei 197/99, de 8 de Junho, adquirir 50 exemplares do livro 

�Pensamentos de uma vida � Poemas de Ermelinda Castanho�, da autoria de Ermelinda 

Castanho, ao Projecto de Desenvolvimento Social �REDES�, Rua Prof. Gilberto Correia 

Roseiro, n.º 33 A, 2430-793 Vieira de Leiria, NIF. 506 171 795, ao preço unitário de 

10,00�, num total de 500,00� (IVA incl.), por reconhecer que a edição de livros, por parte 

de autores locais, se reveste de interesse cultural para o município. Dos livros a adquirir, 

dois exemplares deverão integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal e os 

restantes 48 exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da CMMG 

destinado a ofertas.   

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA MARIA EMILIA DE JESUS GONÇALVES 
 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 26.07.2007 

Acta n.º 17 

 

 69 

1104 - 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 (Anexo 3), do prédio de que é dono a 

Senhora Maria 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, como contrapartida pela demolição de dois anexos 

cuja localização se sobrepunha ao arruamento público,  conforme peça desenhada anexa. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 
 
 
 
1105 - Presente informação n.º 68/2007, de 18 de Julho, da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, na qual se propõe a aplicação de uma penalidade no valor de 1.248,00 euros, à 

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

e aplicação de herbicidas no concelho da Marinha Grande, por atrasos no início da prestação do 

serviço. 
 
Considerando que, de acordo com a cláusula 15ª do contrato, é possível à entidade adjudicante 

aplicar penalidades ao adjudicatário em caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato. 
 
 A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação n.º 68/2007, da DASU, que 

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

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

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

em audiência prévia escrita, de acordo com os artigos 100º e 101º, do Código de 
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Procedimento Administrativo, sobre a intenção de aplicação de uma penalidade de 

1.248,00 euros, com os fundamentos e bases constantes da informação referida. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
27 - EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE - SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 

 
 
1106 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/19 e data de 25/07/2007, em que se 
propõe a não aceitação da suspensão parcial dos trabalhos da empreitada �Construção do 

Centro Empresarial da Marinha Grande � 2.ª fase� à empresa �Telhabel, SA�. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/19, que se anexa 

(Anexo 4) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto no artigo 185.º, n.º 2, alínea a) e no n.º 3 do mesmo artigo do DL 59/99 de 2 de 

Março não aceitar a suspensão parcial dos trabalhos relativos às especialidades de AVAC, 

Electricidade e Telecomunicações à empresa �Telhabel, SA� relativos à empreitada 

�Construção do Centro Empresarial da Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
28 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA FERNANDO BARIDÓ E RUA 

DA SERRAÇÃO� � AJUSTE DIRECTO N.º 51/02-DIRM 
 

 

1107 - Presente informação n.º 65SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

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

mencionada, na importância total de 1.184,47 �, enviando para sua substituição a Garantia 
Bancária n.º 36230488089557 do Banco Santander Totta, no valor de 1.184,47 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 692,84 �, 200,13 � e 291,50 �, retidas através das 

guias n.º 668/1, 720/1 e 51/1 de 17-10-2003, 05-11-2003 e 09-02-2004, respectivamente, em 

nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

29 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE CONDUTA ELEVATÓRIA DA PEDRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 

23/02-DIRM 
 
 
1108 - Presente informação n.º 66SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 
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reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra mencionada, na 
importância de 1.088,42 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

36230488089558 do Banco Santander Totta, no valor de 1.088,42 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 a importância de 1.088,42 �, retida através da guia n.º 579/1 de 19-09-

2003, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

30 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRENTE À ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DA FONTE 

SANTA� � AJUSTE DIRECTO N.º 17/02-DIRM 

 

 

1109 - Presente informação n.º 67SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra mencionada, na 

importância de 507,62 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

36230488089559 do Banco Santander Totta, no valor de 507,62 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 a importância de 507,62 �, retida através da guia n.º 576/1 de 19-09-

2003, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA DA 

PEDRA E FONTE SANTA� � CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE 

ANÚNCIO N.º 36/01-DIRM 

 
 
1110 - Presente informação n.º 64SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

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

mencionada, na importância total de 3.025,27 �, enviando para sua substituição a Garantia 
Bancária n.º 36230488089556 do Banco Santander Totta, no valor de 3.025,27 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 2.336,34 �, 607,88 � e 81,05 �, retidas através das 

guias n.º 216/1, 721/1 e 815/1 de 09-04-2003, 05-11-2003 e 10-12-2003, respectivamente, em 

nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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32 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DAS ROSAS� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 04/01-DIRM 

 

 

1111 - Presente informação n.º 63SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1, 2, 3 e 4 da obra 

mencionada, na importância total de 5.515,79 �, enviando para sua substituição a Garantia 
Bancária n.º 36230488089555 do Banco Santander Totta, no valor de 5.515,79 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

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

Bancária e restituir as importâncias de 2.461,43 �, 1.440,65 �, 1.097,46 � e 516,25 �, 

retidas através das guias n.º 661/1, 985/1, 356/1 e 717/1 de 23-10-2001, 28-12-2001, 02-06-

2003 e 05-11-2003, respectivamente, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
33 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SERRAÇÃO, TRAVESSA DA CALÇADA E ZONAS 

ENVOLVENTES� � CONCURSO LIMITADO N.º 12/03-DIRM 

 
 
1112 - Presente informação n.º 62SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

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

na importância total de 5.705,05 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

36230488089554 do Banco Santander Totta, no valor de 5.705,05 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 2.970,61 � e 2.734,44 �, retidas através das guias 

n.º 178/1 e 208/1 de 01-04-2004 e 21-04-2004, respectivamente, em nome do adjudicatário 

Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ROSAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/00-DOM 

 
 
1113 - Presente informação n.º 61SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição do n.º 1 ao n.º 12 da obra 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 26.07.2007 

Acta n.º 17 

 

 73 

mencionada, na importância total de 24.358,10 �, enviando para sua substituição a Garantia 
Bancária n.º 36230488089553 do Banco Santander Totta, no valor de 24.358,10 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 773,26 �, 1.719,92 �, 2.614,31 �, 4.000,27 �, 297,76 

�, 52,19 �, 3.212,89 �, 5.325,84 �, 1.197,80 �, 2.576,15 �, 1.930,77 � e 656,94 �, retidas 

através das guias n.º 576/1 de 18-09-2002, 718/1, 720/1, 722/1, 724/1, 726/1 e 728/1 de 05-

11-2002, 217/1 de 09-04-2003, 580/1 de 19-09-2003, 630/1 de 02-10-2003, 719/1 de 05-11-

2003 e 516/1 de 05-08-2004, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

35 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA JOSÉ RODRIGUES E CONTINUAÇÃO DA 

RUA DAS ROSAS � PEDRA DE BAIXO� � AJUSTE DIRECTO N.º 20/02-DIRM 
 
 
1114 - Presente informação n.º 60SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra mencionada, na 
importância de 837,80 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

36230488089552 do Banco Santander Totta, no valor de 837,80 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 a importância de 837,80 �, retida através da guia n.º 577/1 de 19-09-

2003, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

36 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�ARRANJO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO RIO NA PRAIA DA 

VIEIRA DE LEIRIA � � AJUSTE DIRECTO N.º 53/04-DIRM 

 
 
1115 - Presente informação n.º 59SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra mencionada, na 
importância de 1.239,50 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

36230488089551 do Banco Santander Totta, no valor de 1.239,50 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 a importância de 1.239,50 �, retida através da guia n.º 836/1 de 24-11-

2004, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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37 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA MARGINAL DA PRAIA DA VIEIRA DE 

LEIRIA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/02-DIRM 

 
 
1116 - Presente informação n.º 58SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição do n.º 1 ao n.º 11 da obra 

mencionada, na importância total de 35.724,44 �, enviando para sua substituição a Garantia 
Bancária n.º 36230488089550 do Banco Santander Totta, no valor de 35.724,44 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

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

Bancária e restituir as importâncias de 1.138,11 �, 1.208,59 �, 1.904,22 �, 1.004,71 �, 

1.950,04 �, 1.685,75 �, 1.890,83 �, 5.265,66 �, 14.283,01 �, 1.046,75 � e 4.346,77 �, retidas 

através das guias n.º 718/1 de 05-11-2003, 176/1 e 177/1 de 01-04-2004, 207/1 de 21-04-

2004, 298/1 e 342/1 de 27-05-2004, 369/1 de 22-06-2004, 446/1 de 06-07-2004, 457/1 de 13-

07-2004 e 579/1 e 580/1 de 01-09-2004, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DE MUROS E ESCADAS NA MARGINAL DA PRAIA DA VIEIRA 

DE LEIRIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 07/04-DIRM 

 

 

1117 - Presente informação n.º 57SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Civilvias, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

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

na importância de 5.289,16 � e 813,13 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

36230488089549 do Banco Santander Totta, no valor de 6.102,29 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 5.289,16 � e 813,13 �, retidas através das guias n.º 

654/1 e 655/1 de 20-09-2004, respectivamente, em nome do adjudicatário Civilvias, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 44/2006 � AP/DIRM/SIS � CONCURSO 

PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO LÍQUIDO À ETAR DA 

ESCOURA � RENOVAÇÃO DO CONTRATO � RATIFICAÇÃO 

 

 

1118 - Considerando que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 12 de 
Maio de 2006 foi autorizada a realização de despesa e a abertura de um concurso público para 
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fornecimento de oxigénio líquido, incluindo descargas e serviços criogénicos, para a ETAR da 

Escoura, tendo sido desencadeado o processo de aquisição n.º 44/06-AP/DIRM/SIS. 
 
Considerando que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 28 de Junho de 

2006 foi adjudicada a prestação do referido serviço à empresa Praxair-Portugal Gases, SA, pelo 
valor de 79.305 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%. 
 
Considerando que no dia 1 de Agosto de 2006 foi celebrado, entre o Município da Marinha 

Grande e a empresa Praxair-Portugal Gases, SA o contrato escrito n.º 15/2006 relativo à 

prestação de serviços de fornecimento de oxigénio líquido à ETAR da Escoura, pelo período de 

12 meses. 
 
Considerando a requisição interna n.º 6191/2007 de 4 de Junho de 2007 dos serviços da DIRM, 

acompanhada de informação técnica n.º 57/2007 de 1 de Junho de 2007, a solicitar a renovação 

do contrato de fornecimento de oxigénio líquido, incluindo descargas e serviços criogénicos, à 

ETAR da Escoura, a qual teve despacho favorável no dia 11 de Junho. 
 
Considerando que a possibilidade de renovação da prestação de serviços de fornecimento de 

oxigénio líquido, incluindo descargas e serviços criogénicos, para a ETAR da Escoura, pelo 

período de 12 meses, foi prevista no despacho de abertura do procedimento, no caderno de 

encargos, no programa de concurso, no despacho de adjudicação e no contrato escrito. 
 
Considerando que o valor do contrato celebrado e a sua renovação perfaz o montante global de 

158.610 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, obrigando a que, nos termos do disposto na 

alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Decreto - Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, o processo de 

aquisição em epígrafe tivesse de ser presente em reunião de Câmara, o que não se verificou, 

nomeadamente para efeitos de autorização da despesa. 
 
Considerando que nos termos da Cláusula 1.ª do contrato escrito celebrado entre as partes, este 

se renova automaticamente se nenhuma das partes se opuser com a antecedência mínima de 

quarenta e cinco dias seguidos, pelo que este contrato se encontra renovado. 
 
Considerando que a despesa que decorre da renovação deste contrato tem enquadramento 

orçamental na acção n.º 2007/A/117 do Plano de Actividades Municipais de 2007, Sistema de 
Tratamento de Águas Residuais � Oxigénio para as ETAR�S, tendo sido emitida a proposta de 

cabimento n.º 2230/2007 de 20-06-2007. 
 

Face ao exposto e tendo já ocorrido a renovação do contrato n.º 15/2006 celebrado a 1 de 

Agosto de 2006 entre o Município da Marinha Grande e a empresa Praxair-Portugal 

Gases, SA para o fornecimento de oxigénio líquido, incluindo descargas e serviços 

criogénicos, para a ETAR da Escoura, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o 

Art.º 137 do Código do Procedimento Administrativo e alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, ratificar a renovação do contrato de fornecimento 

referido a partir do dia 1 de Agosto de 2007, pelo período de 1 ano. 
  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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40 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE VIGILÂNCIA ÀS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERATIVOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL E DO MUSEU DO VIDRO DA MARINHA GRANDE 

 
 
1119 - Presente informação n.º MG35/07 da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais 

datada de 20/06/07, onde se fundamenta a necessidade de assegurar o serviço de vigilância às 

instalações dos Serviços Operativos da Câmara Municipal e do Museu do Vidro na Marinha 

Grande, pelo período de 12 meses, com possibilidade de uma renovação, com início previsto a 

1 Outubro de 2007 e fim a 30 de Setembro de 2008. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta prestação de serviços é de 78.852,00 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente propostas de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e 

Cláusulas Técnicas. 
 
Analisados os documentos supra referenciados a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e determinar a abertura de concurso público para a prestação de 

serviços de vigilância às instalações dos Serviços Operativos da Câmara Municipal da 

Marinha Grande e do Museu do Vidro, na cidade da Marinha Grande, e aprovar o 

Programa de Concurso e o Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e Cláusulas 

Técnicas, nos termos do art.º 18.º, n.º 1, alínea b), art.º 78º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 do 

mesmo, do art.º 79º, n.º 1, e art.º 80º, n.º 1 todos do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, e 

de acordo com o art. 64º, n.º 1 alíneas d) e q) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

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

 

Delibera, ainda, designar, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do art.º 90 do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, o júri para conduzir o referido procedimento, a qual será 

constituída pelos seguintes membros: 

 

Efectivos:  

 Eng.ª Maria João Oliveira, Presidente; 

 Eng.ª Ludmila Berardo, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e 

impedimentos); 

 Dr.ª Sara Coelho, vogal. 

 

Suplentes: 

 Dr.ª Carina Pedro; 

 Dr.ª Sandra Paiva. 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 Junho, é delegada no júri 

a competência para a realização da audiência prévia. 

 

Propõe-se que o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais 

vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:  

 

a) Preço � 70% 

b) Mérito Técnico � 30% 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - APOIO À EDIÇÃO DE FOTOBIOGRAFIA DO POETA AFONSO LOPES 

VIEIRA 

 
 
1120 - Na sequência de deliberação camarária de 8 de Março de 2007, foi deliberado proceder 

à atribuição de um apoio à empresa Jornalística Região de Leiria no valor de 12.500 euros para 

a edição de uma Fotobiografia do poeta Afonso Lopes Vieira.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
Considerando que tendo a deliberação sido objecto de cabimento prévio pela classificação 

económica 020220 da acção 2007/A/90 do Plano de Actividades Municipais, constata-se que 
esta não é a classificação económica da despesa correcta, pelo que na Revisão aos Documentos 

Previsionais apresentada na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de Junho de 

2007, foi introduzida a classificação económica 040102 relativa a Transferências Correntes a 

entidades privadas, rubrica por onde se propõe que seja agora efectuado o cabimento desta 
despesa, anexando-se a proposta de cabimento 2675/2007. 
 
Considerando o exposto a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

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

11 de Janeiro, apoiar a edição da Fotobiografia de Afonso Lopes Vieira concedendo para 

o efeito um apoio de 12.500 euros à Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda, com o n.º 

de contribuinte 500.096.805, com sede na Rua José Estêvão, em Leiria, por considerar que 

se trata de uma iniciativa de interesse municipal de natureza cultural, na medida em que 

se trata de uma obra de elevada importância e valor científico e documental, com 

relevância ao nível da valorização da vida e obra de um poeta que tem sido um marco 

cultural no concelho sendo que esta edição irá contribuir para a valorização e 

concretização das funções museológicas da própria Casa � Museu Afonso Lopes Vieira 

em S. Pedro de Moel. 

 

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

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

Segurança Social e as Finanças, conforme certidões em anexo, que serão devidamente 

arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Mais delibera, revogar a deliberação camarária do dia 8 de Março de 2007, nos termos do 

art.º 148.º Código do Procedimento Administrativo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

42 - SUSPENSÃO DE ÓNUS � ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA � 

ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 28/06/2007 
 

 

1121 - A Câmara Municipal da Marinha Grande, na sua reunião de 28-06-2007, tomou a 
deliberação seguinte: 
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� Presente pedido do Banco Comercial Português, de 24 de Maio, a solicitar o cancelamento 

da cláusula de reversão relativa ao lote 17, da Área Industrial da Vieira de Leiria. 

 

Presente cópia da escritura n.º 03/96, celebrada em 10 de Janeiro de 1996. 

 

Presente regulamento do plano de pormenor da Área Industrial de Vieira de Leiria 

 

A Câmara Municipal delibera: 

- autorizar a transmissão da propriedade do lote 17, descrito na Conservatória do 

Registo Predial da Marinha Grande sob o nº 04112/071292, de acordo com o artigo 

8º do Plano de Pormenor da Área Industrial de Vieira de Leiria; 

- suspender a cláusula 6ª, inscrita pela cota G-1, Ap. 14/080396, do prédio identificado, 

enquanto durar a hipoteca constituída no âmbito do contrato de mútuo em causa; 

- desde que a empresa adquirente apresente na Câmara carta compromisso de 

prosseguir no lote uma actividade industrial compatível com a licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade �      
 
 
Vem agora o Banco Comercial Português solicitar pelo seu fax de 2007-07-20 (anexo) que da 
deliberação conste expressamente que a Câmara autoriza a hipoteca do lote em causa. 
 
Porque se considera que esse pedido não vem alterar o sentido da deliberação anterior, 

a Câmara Municipal delibera: 

 

 - autorizar a transmissão da propriedade do lote 17, descrito na Conservatória do 

Registo Predial da Marinha Grande sob o nº 04112/071292, de acordo com o 

artigo 8º do Plano de Pormenor da Área Industrial de Vieira de Leiria; 

- autorizar o adquirente a hipotecar o lote em causa, como garantia do empréstimo 

contraído para aquisição do mesmo. 

- suspender a cláusula 6ª, inscrita pela cota G-1, Ap. 14/080396, do prédio 

identificado, enquanto durar a hipoteca constituída no âmbito do contrato de 

mútuo em causa; 

- desde que a empresa adquirente apresente na Câmara carta compromisso de 

prosseguir no lote uma actividade industrial compatível com a licença de 

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

43 - TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASA DO PESSOAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � TRIÉNIO 2007/2010 
 

 

Presente ofício da Casa de Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, datado de 
20/07/2007 tomaram posse os novos órgãos sociais da instituição para o triénio 2007/2010, cuja 

posição consta da lista mencionada no referido ofício, de que se anexa cópia (Anexo 7). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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44 - APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM VISTA À 

INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA NA MARINHA GRANDE 

 

 

1122 - No seguimento do inicio do processo de instalação do Museu Nacional da Floresta na 

Marinha Grande a que reporta a Deliberação de Câmara n.º 26 de 06 de Outubro de 2006, foi 
preparado no inicio deste ano, um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal da 

Marinha Grande (CMMG), a Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) e o Instituto 

Português de Museus (IPM), actualmente Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. (IMC) 

com vista à instalação do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande, no termos que aqui se 

transcrevem: 
 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA PROMOÇÃO DAS ACÇÕES 

NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA 
 
 
 
Considerando: 
 
1. A publicação da Lei 108/99, de 3 de Agosto, Lei da criação do Museu Nacional da Floresta, 

com sede na Marinha Grande, com uma estrutura polinucleada de abrangência nacional, de 

acordo com a distribuição regional do espólio museológico e as características próprias de cada 

região florestal; 
 
2. A perseverante ambição regional e local em instalar o Museu Nacional da Floresta na Marinha 

Grande, dadas as fortes raízes históricas e sócio-culturais que unem esta região à floresta 

portuguesa, através da Mata Nacional de Leiria, onde se fundou e ainda reside a instituição que 

foi pioneira do ordenamento e da gestão da floresta e do desenvolvimento da ciência e da 

actividade florestal; 
 
3. A existência de um vasto património cultural e natural, corpóreo e incorpóreo, de âmbito 

nacional relacionado com o sector e com a actividade florestal, cujas primeiras referências, ao 

nível dos testemunhos e memória histórica colectiva, remontam ao reinado de D. Dinis (1261 � 
1325), pertença da Direcção Geral dos Recursos Florestais e que interessa estudar, preservar, 
valorizar e divulgar; 
 
4. A natureza do Museu Nacional da Floresta, bem como as atribuições e as competências do 

Instituto dos Museus e da Conservação, I.P., que tornam indispensável à concretização deste 

projecto a participação activa deste organismo; 
 
5. A vontade manifestada pelas três entidades mencionadas em dar início imediato aos trabalhos 

preparatórios deste projecto e celebrar um acordo de parceria formalizado no presente protocolo, 
   
Entre  
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a Direcção Geral dos Recursos Florestais, com sede na Avenida João Crisóstomo, 28, 

1069-040 LISBOA, na qualidade de Autoridade Florestal Nacional, neste acto 

representada pelo seu Director-Geral, Francisco Manuel  de Castro Rego, 

 
a Câmara Municipal da Marinha Grande, com sede em Praça Guilherme Stephens, 

2430-960 MARINHA GRANDE, na qualidade de município sede do Museu Nacional da 

Floresta, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea a) do nº 4 do artigo 64º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, neste acto representada pelo seu Presidente João Barros Duarte,  

e  

o Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. com sede no Palácio Nacional da Ajuda 

Ala Sul � 4º Andar 1349 � 021 LISBOA, neste acto representado pelo seu Director, Manuel 
Bairrão Oleiro,  

 
é nesta data celebrado o presente protocolo de colaboração para promoção das acções 

necessárias à instalação do Museu Nacional da Floresta, adiante designado por Museu, que se 

rege pelas cláusulas que a seguir se enunciam: 
 

CLÁUSULA 1ª � OBJECTIVOS 

 
O presente Protocolo de colaboração tem por objectivo estabelecer condições de 

cooperação entre as partes visando o estudo, definição e redacção do Programa 

Museológico do Museu Nacional da Floresta, Modelo de Gestão e Estatuto Jurídico, a 

elaboração de propostas de candidatura a fundos para a sua concretização e promover 

acções de sensibilização para o projecto, com base na legislação existente, nas boas práticas 

museológicas e nas colecções pertencentes à Direcção Geral dos Recursos Florestais e 

outras, com especial incidência na Marinha Grande, município sede do museu. 

 
CLÁUSULA 2ª � PESSOAL 

 
1. - O pessoal nomeado pelos outorgantes para concretizar os objectivos decorrentes deste 
Protocolo manterá os vínculos jurídicos em vigor com as entidades de origem. 
 
2. -  A Direcção Geral de Recursos Florestais compromete-se a disponibilizar a tempo parcial 
dois técnicos superiores  assessores principais, um sedeado em Lisboa � José António Neiva 

Vieira e outro sedeado na Marinha Grande � Octávio Matos Serrenho Ferreira para 

acompanharem este projecto. 
 
3. -  A Câmara Municipal da Marinha Grande compromete-se a disponibilizar a tempo parcial 
um Técnico Superior � Conservador de Museus, do seu quadro de pessoal, com formação em 

Conservação e Restauro e Museologia e um Técnico Superior contratado, em regime de 

exclusividade ao projecto, com formação em Biologia � ramo de investigação � com experiência 

profissional em projectos de estudo e implementação de projectos de natureza 
cultural/ambiental/turística. 
 
4. -  A Câmara Municipal da Marinha Grande compromete-se a disponibilizar ainda apoio 
jurídico e consultadoria ao nível financeiro para instrução de candidaturas a programas de 

financiamento para a construção e instalação do museu. 
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5 . - O Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. compromete-se a prestar apoio técnico à 

elaboração do Programa Museológico do Museu Nacional da Floresta, designando para o efeito 

a Drª Silvana Bessone, Directora do Museu Nacional dos Coches. 
 
6. � As partes poderão acordar no âmbito deste protocolo formas de afectação de outro recursos 

humanos que se venham a revelar necessários. 
  

CLÁUSULA 3ª � COMISSÃO DE PROJECTO 

 
1. - Pelo presente protocolo é criada uma comissão de projecto multidisciplinar constituída pelos 

técnicos designados na cláusula anterior, com funções de estudo, definição e redacção do 

Programa Museológico do Museu Nacional da Floresta, Modelo de Gestão e Estatuto Jurídico e 

proposta de candidatura a fundos que viabilizem a sua concretização. 
 
2. - A comissão de projecto realizará reuniões mensais de análise do trabalho efectuado, 

transcritas em actas a redigir rotativamente pelos membros da comissão.  
 
3. - A comissão fica obrigada a definir na primeira reunião a celebrar 60 dias após a assinatura 

do presente protocolo, as funções e prazos de actuação de cada um dos seus membros e de 

apresentá-las às entidades a que pertencem.  
 

CLÁUSULA 4ª  � RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS 

 
1. - O presente Protocolo não implica transferência de recursos financeiros entre as partes, 

determinando-se que os ónus decorrentes das acções específicas desenvolvidas no âmbito deste 

protocolo são da responsabilidade dos seus autores. 
 
2. � A Direcção Geral dos Recursos Florestais compromete-se a afectar ao Museu as áreas do 

Parque do Engenho e Pedreanes necessárias ao desenvolvimento do projecto, bem como o 

património museológico florestal na sua posse. 
 
3. -  A Câmara Municipal da Marinha Grande compromete-se a inscrever no seu orçamento para 

os anos de 2007 e 2008, verbas com vista à realização de acções de sensibilização, divulgação 

do museu e da programação museológica, exposições, edições e demais acções com vista à 

elaboração de um projecto de arquitectura do Museu Nacional da Floresta. 
 

CLÁUSULA 5ª- ESTATUTO JURÍDICO 

 
As partes obrigam-se a propor, junto do Governo e dos Grupos Parlamentares com assento na 
Assembleia da República, uma alteração da Lei nº108/99, de 3 de Agosto, que contemple a 

realidade jurídica e institucional actual e legitime a actuação desenvolvida pela comissão de 

projecto agora criada. 
 

CLÁUSULA 6ª � VIGÊNCIA 

 
O presente protocolo vigora a partir da data da sua assinatura até à finalização do projecto de 

criação do Museu, que deverá estar concluído até ao final do ano de 2008. 
 

CLÁUSULA 7ª � DENÚNCIA 
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1. - O protocolo poderá ser denunciado por iniciativa das partes, mediante comunicação expressa 

às outras partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e apenas com fundamento na 

não observância das condições aqui estipuladas. 
 
2. - Em caso de denúncia do presente Protocolo por uma das partes, as actividades em curso não 

poderão ser prejudicadas, devendo as restantes celebrar os acordos necessários para manutenção 

dos fins aqui enunciados. 
 

CLÁUSULA 8ª � OMISSÕES 

 
Os casos omissos relativos ao desenvolvimento deste protocolo serão submetidos à apreciação 

das partes. 
 
O presente protocolo corresponde à vontade real das três partes e é aceite por elas com todas as 

condições e obrigações, de que têm inteiro e perfeito conhecimento. 
 
Feito e assinado em triplicado de igual valor e teor, em ���������..no dia���de 

2007. 
 
 

__________________________________________________________ 
(Direcção Geral dos Recursos Florestais) 
Francisco Manuel  de Castro Rego, Director-Geral 

 
 

__________________________________________________________ 
(Câmara Municipal da Marinha Grande) 

João Barros Duarte, Presidente 
 

_______________________________________________ 
(Instituto dos Museus e da Conservação, I.P.) 

Manuel Bairrão Oleiro,, Director 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta de protocolo e delibera ao abrigo da alínea b), do 

n.º 4, do artigo n.º 64.º, do DL 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar o protocolo de colaboração, bem como a respectiva 

assinatura do mesmo por parte do Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, 

Sr. João Barros Duarte, com vista à instalação do Museu Nacional da Floresta na Marinha 

Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

45 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 67/CO/2007) � ARGUIDA: ISABEL 

MARIA MARQUES LEMOS 

 
 
1123 - A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é 

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

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e n.º 1 do artigo 41º do 
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D.L. n.º 168/97, de 04 de Julho, republicado pelo D.L. n.º 57/2002, de 11 de Março profere 

contra Isabel Maria Marques Lemos, a seguinte 

 
DELIBERAÇÃO 

 

( Art.º 54º n.º 2 e art.º 58º, ambos do D.L.  n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. nº 244/95, 

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

 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

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

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

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

 

Isabel Maria Marques Lemos, contribuinte n.º 151 698 643, residente na Rua Dr. Adolfo 

Leitão, n.º 23, S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
II - FACTOS IMPUTADOS 

 

Vem acusada, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do n.º 1 do artigo 

14º do D.L. n.º 168/97, de 04 de Julho, na redacção dada pelo D.L. n.º 57/02, de 11 de Março, o 

que constitui uma contra-ordenação prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 38º e n.º 5 do D.L. 

n.º 168/97, de 04 de Julho, na redacção dada pelo D.L. n.º 57/02, de 11 de Março, podendo ser 

igualmente aplicadas as sanções acessórias previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 39º do 

mesmo diploma legal por 

 
No dia 18 de Agosto de 2006 o estabelecimento de restauração/bebidas denominado �Rosis 

Pub�, sito na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 23, S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha 

Grande, propriedade de Isabel Maria Marques Lemos, contribuinte n.º 151 698 643, se 

encontrar em funcionamento sem possuir para o efeito o respectivo alvará de licença de 

utilização. 
 
III � PROVAS 

 

 O ilícito de mera ordenação social acima descrito encontra-se relatado na Participação 

dos Serviços de Fiscalização Municipal, constante a fls. 2 e 3 dos autos. 
 A arguida confessou, ao exercer o direito de defesa, que o estabelecimento se encontra 

licenciado nos termos de legislação já revogada, sendo o processo de licenciamento do 
estabelecimento de 1976 

 A testemunha inquirida declarou que em Agosto de 2006 a arguida já havia iniciado as 

diligências para iniciar o respectivo processo de licenciamento municipal do 

estabelecimento 
 O requerimento inicial para licenciamento das obras efectuadas no estabelecimento, 

constante a fls. 47 dos autos, deu entrada na Câmara Municipal em 18 de Agosto de 

2006, tendo-lhe sido atribuído o n.º de processo 515/06, que ainda corre os seus termos 

nesta Câmara, conforme notificação constante a fls. 38 dos autos.   
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IV - FACTOS PROVADOS 

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

decisão: 

 

 No dia 18 de Agosto de 2006 a arguida mantinha em funcionamento o estabelecimento 
do qual é proprietária, denominado �Rosis Pub�, sem para o efeito ser titular do 

respectivo alvará de licença de utilização para serviços de restauração/bebidas. 
 A arguida deu entrada do requerimento inicial para licenciamento das obras efectuadas 

no estabelecimento em 18 de Agosto de 2006   
 

*** 
V - QUANTO À CULPA 

 

A arguida age dolosamente ao manter em funcionamento o estabelecimento �Rosis Pub� sem 

para o efeito ser titular do respectivo alvará de licença de utilização. 
 
Para além de tal conduta ilícita e dolosa, refere a arguida no ponto I da defesa escrita 
apresentada, constante a fls.18, que o estabelecimento se encontra licenciado nos termos de 
uma legislação (já revogada) existente há 30 anos, sendo o seu último processo licenciamento 

de 1976. 
   
O que só vem reafirmar a desconformidade do estabelecimento que se encontra em pleno 
funcionamento sem cumprir com a legislação específica em vigor para estes estabelecimentos 

há já 10 anos. 
 
Na verdade, o D.L. n.º 168/97, de 04 de Julho que aprovou o regime jurídico da instalação e 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração/bebidas, impôs a estes estabelecimentos 

que se adaptassem aos novos requisitos legais no prazo de 2 anos, prorrogados por mais 2 anos 
pelo D.L. n.º 139/99, de 24 Abril, e finalmente por mais dois pelo D.L. n.º 57/02, de 11de 
Março, isto é, o legislador foi generoso ao impor um período de 7 anos (entre 1997 e 2004) 

para adaptação destes estabelecimentos ao novo regime jurídico, sob pena de caducidade dos 

títulos até então existentes, como sucedeu no presente caso. 
 
Pelo que não se pode compreender a afirmação da arguida referindo que �tem desenvolvido 

esforços no sentido de adaptar o estabelecimento às exigências da legislação subsequente�, até 

porque apenas em 2006, isto é, nove anos após a entrada em vigor da nova legislação para o 

sector, vem requerer à Câmara o pedido de licenciamento do estabelecimento. 
 
Nem pode actualmente, quando ainda nem sequer procedeu à entrega de qualquer projecto das 

especialidades, referir que o estabelecimento cumpre actualmente com todos os requisitos 
legais para se manter em funcionamento, uma vez que tal só será possível afirmar no final do 

processo de licenciamento, mais concretamente aquando da vistoria ao local efectuada pelas 
diversas entidades competentes para o efeito.      
 

VI - QUANTO À GRAVIDADE DA CONTRA-ORDENAÇÃO PRATICADA 

 

Com a exigência de licenciamento específico para instalação e funcionamento de 

estabelecimentos de restauração/bebidas, no âmbito do qual devem emitir pareceres 
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nomeadamente o Serviço Nacional de Bombeiros, a Autoridade Sanitária e o Governo Civil do 

distrito, o legislador visou proteger um conjunto de bens jurídicos tais como a segurança contra 

riscos de incêndio, higiene e saúde públicas e segurança e ordem públicas, requerendo 

inclusivamente que, para além da emissão dos pareceres acabados de referir, a autoridade 

sanitária concelhia e um representante do Serviço Nacional de Bombeiros, entre outros 

técnicos, estejam presentes aquando da vistoria obrigatória a realizar após a conclusão da obra 

e uma vez equipado o estabelecimento em condições de iniciar o seu funcionamento, sem a 

qual não poderá ser emitido o respectivo alvará de licença de utilização e, consequentemente o 

estabelecimento não poderá entrar em funcionamento.  
 
Para além de que, no âmbito destes licenciamentos devem ser apresentados vários projectos das 

especialidades, elencados no n.º 5 do artigo 11º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, 

entre os quais o projecto acústico que visa o controle da poluição sonora e, consequentemente a 
salvaguarda dos direitos constitucionalmente consagrados à saúde e ao bem-estar das 
populações (artigo 64º e 66º da Constituição da República Portuguesa). 
Na realidade, a defesa da tranquilidade e do repouso consubstancia uma forma de tutela do 
direito à saúde, sendo que a poluição sonora �constitui um dos principais factores de 

degradação da qualidade de vida das populações�, como refere o Acórdão do S.T.A. de 

23/10/2002 � Processo n.º 1102/02. 
 
Face ao exposto, é grave o funcionamento de um estabelecimento de restauração/bebidas sem o 

respectivo alvará de licença de utilização, a emitir após a vistoria acima referida, e apenas após 

a qual se comprova a conformidade do estabelecimento com as normas legais em vigor, por pôr 

em causa a tutela de bens jurídicos essenciais à comunidade. 
 

*** 
 

VII - QUANTO À SITUAÇÃO ECONÓMICA DA ARGUIDA 

 

 
Desconhece-se a situação económica da arguida, pois esta apesar de notificada para apresentar 

documentos comprovativos da situação económica, nomeadamente declaração de IRS, através 

do ofício n.º 4021, de 02/05/2007, não os apresentou tendo apenas junto ao processo: 
 

 requerimento do licenciamento de obras (doc.1); 
 requerimento de junção de documentos em falta no processo de licenciamento (doc.2); 
 requerimento de junção ao processo de licenciamento do projecto de segurança contra 

riscos de incêndio (doc.3); 
 ofícios de deferimento e de indeferimento de ocupação de espaço público com 

esplanada, respectivamente para o ano de 2005 e de 2006 (docs. 4 e 5);   
 
 

*** 
 

VIII - QUANTO AO BENEFÍCIO ECONÓMICO RETIRADO PELA ARGUIDA COM 

A PRÁTICA DA CONTRA-ORDENAÇÃO 

 

 

A arguida exerce uma actividade económica através da qual aufere rendimentos que se 

desconhecem por, apesar de solicitados, esta não os ter junto ao processo. 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 26.07.2007 

Acta n.º 17 

 

 86 

 
E encontra-se a funcionar pelo menos desde Março de 2004, data que se justifica no ponto V da 

presente deliberação, sem para o efeito possuir o alvará de licença de utilização do 

estabelecimento para serviços de restauração/bebidas, título jurídico que se obtém na fase final 

do processo de licenciamento de um estabelecimento deste tipo que cumpra com todos os 
requisitos da legislação em vigor e na qual se encontra consagrado que apenas podem estar em 

funcionamento os estabelecimentos de restauração/bebidas que possuem tal título jurídico, o 

que não sucede no caso sub judice, pelo que os rendimentos auferidos pela arguida se devem ao 
facto da mesma se encontrar a praticar o ilícito contra-ordenacional pelo qual vem acusada nos 
presentes autos.       
 

*** 
 

IX � COIMA APLICADA 

 
 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática de 1 contra-
ordenação de que a arguida vem acusada. 
 
Contra-Ordenação � Funcionamento do estabelecimento de restauração/bebidas sito no 

n.º 23 da Rua Dr. Adolfo Leitão, S. Pedro de Moel, sem alvará de licença de utilização 

para serviços de restauração/bebidas   

 

A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500� a 3 740,90 �, no caso 

de se tratar de uma pessoa singular, nos termos do n.º 5 do artigo 38º do D.L. n.º 168/97, 

de 04 de Julho, republicado pelo D.L. n.º 57/2002, de 11 de Março. 

 
Assim, face ao disposto no art.º 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

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

Municipal delibera aplicar a coima relativa a esta infracção em Euros: 1.500,00� (mil e 

quinhentos euros). 

 

E, mais delibera, tendo em conta os critérios referidos no n.º 1 do artigo 39º do D.L. n.º 

168/97, de 04 de Julho, republicado pelo D.L. n.º 57/2002, de 11 de Março, os quais já 

foram atendidos na presente deliberação, aprovar a sanção acessória de encerramento do 

estabelecimento prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 39º do mesmo diploma legal até 

que o mesmo obtenha o respectivo alvará de licença de utilização para serviços de 

restauração/bebidas legalmente exigível, não podendo tal sanção, nos termos do n.º 2 do 

artigo 21º do Regime Geral das Contra-Ordenações já referido, ultrapassar os dois anos.  

        

Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra a arguida correu o processo 

de contra-ordenação n.º 09/CO/07, no âmbito do qual a arguida foi acusada da prática de 

três ilícitos contra-ordenacionais da competência sancionatória do Sr. Presidente da 

Câmara, mais concretamente: 

 

 A execução de obras no estabelecimento �Rosis Pub� sem possuir o respectivo 

alvará de licença de construção, para a qual foi fixada a coima concreta no valor 

de 10.000,00 � (dez mil euros) 
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 A ocupação de espaço público com esplanada sita frente ao estabelecimento �Rosis 

Pub� sem para o efeito possuir a respectiva licença municipal, para a qual foi 

fixada a coima concreta no valor de 1.500,00 � (mil e quinhentos euros) 

 

 Afixação de publicidade na fachada do estabelecimento �Rosis Pub� sem para o 

efeito possuir a respectiva licença municipal, para a qual foi fixada a coima 

concreta no valor de 150,00 � (cento e cinquenta euros) 

 

Perante as quais a arguida, nos termos das regras do concurso de contra-ordenações, foi 

condenada por decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara a uma coima única de 

11.000,00 � (onze mil euros) 

 

Pelo que, há que proceder ao cúmulo jurídico das quatro coimas concretamente aplicadas 

à arguida e, consequentemente proceder à aplicação de uma coima única à arguida, tendo 

em conta as três coimas concretamente aplicadas pelo Sr. Presidente da Câmara no 

âmbito do Processo de Contra-Ordenação n.º 09/CO/2007 e a coima acabada de aplicar 

concretamente por esta Câmara Municipal.     

 

De acordo com o n.º 1 do art. 19º do Regime Geral das Contra-Ordenações, �quem tiver 

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 

soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a 

coima aplicável �exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em 

concurso�(n.º 2) e �a coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às várias contra-ordenações�(n.º 3). 

 

Face ao exposto, o caso em apreço consubstancia um concurso de Contra-Ordenações 

pelo que, de acordo com o disposto no art.º 19º do D.L. n.º 433/82 de 27 de Outubro, na 

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

109/01, de 24 de Dezembro, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros  

11.000,00� (onze mil euros) condenando a arguida ao seu pagamento. 

 

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

D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art.º 32º 

n.º 2 do Código das Custas Judiciais (aplicado por força do art.º 89º n.º 3 do mesmo 

Código e do 92º n.º 1 dos diplomas já citados), fica ainda a arguida condenada ao 

pagamento das custas do processo, no valor de Euros  44,50 �, podendo, querendo, 

impugná-las nos termos do previsto no art.º 95º dos diplomas supra referidos, no prazo de 

10 dias a contar do conhecimento da presente decisão. 

 

De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

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

109/2001, de 24 de Dezembro, faz-se também saber que: 

 

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

impugnada, nos termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de 

Outubro, na redacção dos diplomas legais supra mencionados, no prazo de 20 

dias após o seu conhecimento. 
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No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo(a) arguido(a) ou  

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

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

  

 

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

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

despacho. 

 

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

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

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

decisão). 

 

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

Serviço de Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 

 

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

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

com a devida antecedência. 

 

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

na redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 

 

Junto apenso decisão final do processo de contra-ordenação n.º 9/CO/2007, proferida pelo 

Sr. Presidente em 25/07/2007 (Anexo 5). 

 

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

Vereadores do P.S..  

 

 

46 - CANDIDATURA À REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES 

(APURAMENTO) - ATLETISMO 

 
 
1124 - Presente Caderno de Encargos relativo às condições necessárias para assegurar a 

candidatura à realização do Campeonato Nacional de Clubes (Apuramento) � Atletismo, 
remetido pela ADAL � Associação Distrital de Atletismo de Leiria, cujo conteúdo se dá por 

reproduzido e de que se anexa cópia (Anexo 6). 
 
A Câmara tomou conhecimento e delibera aceitar as condições propostas pela ADAL � 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria no ofício acima identificado, necessárias à 

realização do Campeonato Nacional de Clubes (Apuramento) � Atletismo no nosso 

concelho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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47 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/07 � DEEM. ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO 

 

 

1125 - Presente projecto, programa de concurso, caderno de encargos, medições, e plano de 
segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente também informação da DEEM com a Ref. MJ/15/07, 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 132.800,00 euros . 
 
Prazo de execução de 180 dias. 
 
A obra poderá ser incluída na acção 2004/I/109 � �Construção do Pavilhão para Espólio do 

Museu Joaquim Correia�. 
 

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 

Construção do Pavilhão de Exposições no Museu Joaquim Correia e aprovar o respectivo 

Projecto, 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: 

- Drº Miguel Crespo - Presidente 
- Engª Maria João Oliveira - Substitui a Presidente 
- Dª Ana Teresa Domingues - Secretária 
 
Suplentes:   

- Engº Jorge Junqueira 
- Dª Arminda Granja 
 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 
- Engª Maria João Oliveira - Presidente 
- Engª Ludmila Berardo - Vogal  
- Engª Cristina Silva  - Secretária 
 

Suplentes:   
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- Engº Edite Moniz; 
- Engª Sara Vidal 

 

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

Ludmila Berardo e para chefiar como fiscal da obra a Eng.ª Maria João Oliveira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1126 -  Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da 

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

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice - Presidente encerrou a reunião eram 

18,45 horas, depois de ter sido interrompida durante o período das 12,45 horas às 14,30 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Vice - Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


