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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

oito de Junho de dois mil e sete.        

 

 

 

 

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

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

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

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

relacionada. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa não esteve presente por se encontrar de 

férias.  
 
A reunião foi interrompida pelas 13,00 horas, para almoço, sendo retomada pelas 15,30 

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

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 




ORDEM DO DIA 
 
 

1. VITROIBÉRICA � PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ÓNUS 

2. SUSPENSÃO DE ÓNUS. ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA 
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3. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

4. ABERTURA DE CONTA EM INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO � PROGRAMA 

FORAL 

 

5. REVOGAÇÃO DE EXTENSÃO DO ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 
6. �REMODELAÇÃO DA REDE NO LARGO ILÍDIO DE CARVALHO� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 51/00 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
7. �EXECUÇÃO DE FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA VILA DE  VIEIRA DE 

LEIRIA � � CONCURSO LIMITADO N.º 03/2007 (DIRM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
8. �EXECUÇÃO DE FURO E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VIEIRA 

DE LEIRIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 03/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 
9. �AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

04/2006 (DEEM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
10. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1º ESCOLAS DO 1º 

CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 

 

11. ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, PERTENÇA DA 

AUTARQUIA, REFERENTES AOS BLOCOS SITOS EM: RUA DA 

CHARNEQUINHA (MOITA),  RUA ANTÓNIO LOPES E RUA DO BAIRRO 

DO CAMARNAL 

 

12. BIBLIOTECA MUNICIPAL: CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A 

DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS 

 

13. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





Antes de se entrar na discussão e aprovação do ponto 1 da ordem do dia, o Sr. Presidente 
prestou alguns esclarecimentos relativamente a este ponto, com vista a desmentir as notícias 

publicadas de que não havia vontade e empenhamento da Câmara em resolver o assunto da 
empresa em questão � VITROIBÉRICA. 
Referiu ainda que se trata de ataques irresponsáveis e sórdidos, que atentam contra a 

democracia, e que assume por inteiro a condução deste processo, que considera do mais claro e 

transparente, conforme o demonstram os documentos que o constituem e cujas cópias junta à 

presente acta. 
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1 - VITROIBÉRICA � PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ÓNUS. 

 

 

850 - A pedido da Vitrificaciones Lusoiberica, SL, a Câmara Municipal deliberou, em 18 de 

Maio de 2007, conceder a suspensão do ónus, nos termos aí identificados. 
 
Através de oficio de 21 de Maio, veio a referida empresa declarar «no seguimento da recente 

deliberação camarária que, na sua essência, permite documentar a operação financeira para a 

aquisição das instalações e massa falida, dissipar quaisquer dúvidas quanto aos objectivos da 

operação em curso, que trata somente de fabricar e comercializar vidro». 
 
Por comunicação de 31 de Maio, veio a mesma empresa informar que afinal «o constante na 

vossa declaração não assegura adequadamente a operação, nem oferece garantias ao promotor o 

que inviabiliza o negócio». 
 
Por ofício, de 30 de Maio, o Banco Comercial Português solicitou que «a suspensão dos ónus 

consignados na cláusula 5ª vigorará enquanto permanecermos proprietários deste imóvel». 
 
Em resposta, foi proposto ao BCP suspender a cláusula «durante o prazo por que vigorar a 

operação de lease-back sobre este lote, por força da arrematação no processo de insolvência por 

parte da empresa Vitrificaciones Lusoiberica, SL» (oficio n.º 5674, de 11 de Junho). 
 
O Banco, nesta sequência, apresentou nova formulação, em 18 de Junho, com o seguinte teor: 

«se dignem confirmar a não aplicação à nossa Instituição, enquanto proprietária, do ónus 

consignado na cláusula 5ª, registada pela cota G-Um, Ap. 16/170394, na situação de os 

utilizadores do imóvel a quem a nossa Instituição vier a ceder o direito de utilização do imóvel, 

se comprometerem a prosseguir no mesmo uma actividade industrial compatível com o alvará 

de licença de utilização». 
 
Pelo ofício n.º 6096, de 19 de Junho, apresentou esta Câmara Municipal uma contra-proposta, 
que obteve a concordância do BCP, comunicada em 21 de Junho. 
 
A Vitrificaciones Lusoibérica, SL apresentou a carta garantia a que se refere a proposta 

constante do ofício n.º 6096, referido acima.  
 
Exposta, em suma, a tramitação das negociações realizadas, cabe à Câmara Municipal apreciar 

o pedido e tomar uma decisão sobre ele. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera suspender a cláusula 5ª, registada pela cota 

G-Um, Ap. 16/170394, enquanto o BCP detiver a propriedade do prédio urbano, sito na 

freguesia e concelho da Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande sob o n.º 8340, nas seguintes condições: 

1. Desde que os utilizadores apresentem na Câmara carta-garantia-compromisso de 

prosseguirem no lote uma actividade industrial compatível com a licença de 

utilização. 

2. A cláusula 5ª será retomada após a entidade financiadora resolver a operação de 

crédito de que é interveniente. 
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3. Se houver incidente antes do vencimento contratualizado, a cláusula 5ª continuará 

suspensa, enquanto a propriedade do lote for da entidade financiadora, durante o 

período necessário para o negociar, com o prazo máximo de dois anos. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

Os Srs. Vereadores Dr.ª Cidália Ferreira e Dr. Álvaro Pereira proferiram a seguinte 

declaração:  

 

�Votámos favoravelmente mediante as informações prestadas pelo Sr. Presidente de que as 

condições que a Câmara está a colocar são as necessárias para que a empresa tenha o 

problema resolvido, salvaguardando os interesses dos trabalhadores.� 

 
O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração:  

�Eu votei favoravelmente porque, em culminação das negociações havidas com as partes 

envolvidas, a entidade adquirente da falida Marividros, a instituição financeira que a apoiou 

nessa aquisição e a Câmara Municipal, salvaguarda os interesses da população do concelho 

da Marinha Grande e proporciona e salvaguarda os interesses de outras partes interessadas 

na operação. 

Foi o resultado de uma negociação que levou algum tempo, mas que nunca esteve em causa a 

concretização da operação, houve até um clima de bom entendimento e compreensão que 

proporcionou esta proposta que agora mereceu aprovação unânime do executivo camarário. 
Esta negociação e seu resultado prova que o ataque feito numa conferência de imprensa feita 

por um outro partido, não corresponde à verdade, até porque no dia dessa conferência de 

imprensa já o assunto estava negociado e resolvido a contento das partes, como se pode 

comprovar compulsando as diversas partes da troca de correspondência havida neste 

processo.� 

 

 

2 - SUSPENSÃO DE ÓNUS. ÁREA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA. 
 
 
851 - 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 de 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 n.º 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 14 de Junho, foram efectuadas 

apenas na base das informações que nos foram prestadas pelo executivo permanente e não 

decorrente da análise e observação dos processos antecipadamente, como era norma, na 

medida em que com a alteração de reunião para a parte da manhã (alteração para a qual os 

vereadores do PS não foram ouvidos como legalmente deviam ter sido) não nos foi possível 

aceder à consulta e análise dos processos e demais elementos presentes hoje em reunião de 

Câmara.�   



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

seguintes processos: 

 

 REQ 1801/07 � PC 118/07 - SGBTEC - TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS, LDA 

 

 REQ 1031/07 � PC 191/07 - AGOSTINHO CUNHA-CONSTRUCOES CIVIS,LDA 

 

 REQ 1331/07 � PC 243/07   - JOSE SANTOS MENDE 

 REQ 1510/07 � PC 270/07   - ANTÓNIO DINIS DEODATO 

 

 REQ 1644/07 � PC 714/06 - MARIA ISABEL GUERRA FELICIANO SOUSA 

MARTINS 

 

 REQ 2148/07 � PC 09/04 - SOMEMA-SOCIEDADE METALURGICA 

MARINHENSE, LDA 

 

 REQ 1484/07 � PC 269/07   - JOSE LOURACO RAIMUNDO 

 

 REQ 1004/07 � PC 190/07   - JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES 

 

 

PROCESSOS  DE LOTEAMENTO 

 

 

 REQ  1439/07 � PC 1085/01 - MANUEL FERNANDES PEDROSA 

 

 

3 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

852 - REQ 1889/07 � PC 792/04 � Presente requerimento de MANUEL PEDROSA 

GUERRA, com residência na Rua de Leiria n.º 48, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e 
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Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

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

Joaquim Tomé Feteira, Lote 17, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Presente de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

08/03/2007. 
  
Presente projecto de especialidades relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas 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. 

 

 

853 - REQ 1874/07 � PC 476/04 � Presente requerimento de BRUNO ANTÓNIO COELHO 

ALMEIDA, com residência na Rua Esquerda n.º 2, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes às alterações ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia e anexos, sita em Rua Esquerda, 

Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente alterações ao projecto de arquitectura á qual incide informação técnica que a seguir se 

transcreve: � propõe-se o deferimento da pretensão�. 
  

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 
relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve: �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação.� 
  

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

854 - REQ 1829/07 � PC 875/02 � Presente requerimento de ADRIANO GUERRA 

MENDES, com residência na Rua dos Barreiros n.º 10, Figueiras, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao projecto de arquitectura e 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 
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geminada, anexos e muros, sita em Lote 7, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado por despacho do Vereador do Urbanismo em 
06/11/2002. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas E esgotos domésticos 

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

855 - REQ 1984/07 � PC 432/02 � Presente requerimento de NATALIA MARIA SANTOS 

MATEUS, com residência na Rua do Boco n.º 12, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao projecto de especialidade referente 

ao processo de licenciamento de alterações a uma moradia, sita na Rua do Boco n.º 12, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 24/11/2005. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de 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. 

 

 

856 - REQ 2031/07 � PC 28/01 � Presente requerimento de PAULO JORGE ALVES 

PIRES, com residência na Rua dos Fundadores n.º 8, Picassinos, Freguesia e Concelho da 

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

Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 21/09/2006. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação.� 
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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. 

 

 

857 - REQ 1890/07 � PC 793/04 � Presente requerimento de MANUEL PEDROSA 

GUERRA, com residência na Rua de Leiria n.º 48, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita em Rua 
Joaquim Tomé Feteira, Lote 18, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

08/03/2007. 
  

Presente projecto de especialidades relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas 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. 

 

 

858 - REQ 2191/07 � PC 1187/99 � Presente requerimento de JOÃO JOSÉ RODRIGUES 

BATISTA, com residência na Rua Barão Salgueiros n.º 49, Lameiras, Regueira de Pontes, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito em Urb. Vergieiras, Lote 79, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

18/05/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação.� 
  
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. 

 

 

859 - REQ 2181/07 � PC 476/05 � Presente requerimento de NADINA DUARTE SOUSA, 
com residência na Rua da Machinha n.º 386, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades referentes ao 

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

Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura ao qual incide informação técnica 

que a seguir se transcreve: 
�propõe a aprovação do projecto de arquitectura.� 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

860 - REQ 1280/07 � PC 646/05 � Presente requerimento de JOAQUIM PEREIRA 

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

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

licenciamento da construção de uma moradia e garagem, sita na Rua do Rosmaninho, Lote 32, 
Cartaxo, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/12/2005. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas E esgotos domésticos 

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

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

861 - REQ 2043/07 � PC 281/07 � Presente requerimento de JOAQUIM MANUEL MOTA 

MENEZES, com residência na Rua de S. Pedro de Moel n.º 56, Guarda Nova, Freguesia e 
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Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

alteração e ampliação de uma moradia, sita na Rua do Rosmaninho, Lote 32, Cartaxo, 

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

condicionalismos:  

  

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

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

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

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

  

2 Executar todos os trabalhos que se vierem a entender por necessário ao bom 

acabamento da obra. 

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

862 - REQ 2209/07 � PC 81/07 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

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

duas moradias geminadas e muros de vedação e operação de destaque, em Talhões da Vieira, 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua Dr. Manuel 

António da Costa, cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

Mais deliberou informar que: 

  

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

de propriedade horizontal.  

  

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

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

863 - REQ 2210/07 � PC 82/07 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

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

duas moradias geminadas e muros de vedação, sitas em Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

dos seguintes elementos:  

 

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

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

04/06;  

  

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

Ferreira, cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro; 

  

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

rebocados e pintados. 

   

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

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

0,70m, de acordo com as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU. 

  

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

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

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

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

Mais deliberou informar que: 

  

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

regime de propriedade horizontal.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

864 - REQ 1763/07 � PC 609/01 � Presente requerimento de LUNETO � SOCIEDADE 

CONSTRUÇÃO, LDA., com sede na Rua Principal n.º 580, Conqueiros, Souto da Carpalhosa, 

Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo inicial de licenciamento da 

construção de um bloco habitacional e alterações aos projectos das especialidades, em Rua do 

Covão, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura sobre o qual recai a seguinte informação técnica:�Propõe-se o 
deferimento da pretensão� 
  
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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865 - REQ 2316/07 � PC 06/07 � Presente requerimento de ANA MARIA ROLDÃO 

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

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da remodelação e ampliação de uma 

moradia, sita na Rua Duquesa de Caminha, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

dos seguintes elementos:  

  

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

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

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

04/06;  

  

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

acabamento da obra.   

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro; 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Artur de Oliveira, que manifestou o seu desagrado pela solução proposta para o 

local. 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Eu votei favoravelmente embora reconhecendo que não era o mais conveniente para 

preservarmos a tradicional imagem urbanística de S. Pedro de Moel. Mas, reconheço também 

que seria injusto um indeferimento tendo em conta que, apesar de tudo, o projecto procura 

integrar-se no que já está implantado nas últimas décadas ali à volta e que por isso era 

também uma injustiça aos donos do projecto por aquilo que conhecemos, são pessoas que têm 

vindo a defender as características urbanísticas de S. Pedro de Moel.�    

 

 

866 - REQ 2194/07 � PC 380/07 � Presente requerimento de GUILHERME AUGUSTO 

OLIVEIRA CORREIA, com residência na Rua Joaquim Carvalho n.º 8, 1º, Freguesia e 

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

e solicitando autorização para ocupação da via pública, em Rua Joaquim de Carvalho n.º 8, 1º, 

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 
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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.  

  

Relativamente à ocupação da via pública e 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) 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); 

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

867 - REQ 2221/07 � PC 277/07 � Presente requerimento de URBIFIX - SOC.INV.E 

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

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

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

Lote 16, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades, 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; 

  

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

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

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

de Setembro; 

  

1.3 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. 
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1.4 Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

868 - REQ 560/06 � PC 103/06 � Presente requerimento de JOAQUIM ALVES CRUZ, com 
residência na Travessa da Cruz n.º16, Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, solicitando a 

aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de 

vedação, sita na Rua dos Naturais, s. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo da alínea a) do nº1, do Artº24º, 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 aplicáveis: 

  

1. Alínea a) do nº1 do art.º 24º do Dec.-Lei nº555/99 de 16/12, com a redacção dada 

pelo Dec.-Lei nº177/01 de 04/06, designadamente por violar plano municipal de 

ordenamento do território (...) ou quaisquer outras normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente a Deliberação de Câmara de 15/04/04 

que aprova a abertura da hasta pública e que refere que �Só podem ser efectuadas 

alterações no prédio urbano a alienar, em conformidade com a imagem em anexo, 

que deve ser fornecida a todos os interessados�. 

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

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

às questões que motivaram o indeferimento. E, 

 

2. Remeta-se o processo ao Gabinete de Apoio Jurídico para, com a maior brevidade, 

se é que ainda não foi feito, instaurar o respectivo processo de contra-ordenação, 

dado que o titular já executou a obra em desconformidade com os 

condicionalismos que lhe foram impostos quando adquiriu o prédio antigo, e com a 

agravante de tal lhe ter sido reclamado em 20/06/2006 pelo Presidente, quando o 

atendeu para tratar de uma proposta sua de alterar aqueles condicionalismos. E, 

 

     3. Se encarregue a fiscalização de notificar o titular do processo para repôr a 

legalidade, demolindo a obra edificada que em termos legais não pode ser legalizada.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

869 - REQ 4944/02 � PC 1072/02 � Presente requerimento de MÁRIO HENRIQUE 

PEREIRA CORDEIRO, com residência na Rua do Vale n.º 45, Casal dos Claros, Freguesia 

de Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
construção de uma moradia e muros, sita na Rua das Rosas, Pero Neto, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Indeferir ao abrigo da alínea a) do nº1, do Artº24º, 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 aplicáveis: 

  

1. Alínea a) do nº1 do art.º 24º do Dec.-Lei nº555/99 de 16/12, com a redacção dada 

pelo Dec.-Lei nº177/01 de 04/06, designadamente por violar plano municipal de 

ordenamento do território (...) ou quaisquer outras normas legais e 

regulamentares aplicáveis, não respeitando os índices previstos para o aglomerado 

urbano de Pêro Neto, vinculados para a totalidade do terreno.  

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

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

às questões que motivaram o indeferimento.   

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

870 - REQ 2196/06 � PC 408/06 � Presente requerimento de DAVID GOMES 

HENRIQUES, com residência na Rua Senhora da Ajuda n.º 28, Passagem, Freguesia de Vieira 

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

da construção de um muro, sito na Rua da Areia Vermelha, Fornos, Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Indeferir a construção do muro, por o terreno se situar: 

 em área afecta a R.E.N. (Reserva Ecológica Nacional). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

871 - REQ 1559/07 � PC 283/07 � Presente requerimento de DAVID GOMES 

HENRIQUES, com residência na Rua Senhora da Ajuda n.º 28, Passagem, Freguesia de Vieira 

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

uma moradia, sita na Rua da Vieira n.º 2, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 

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

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

872 - REQ 3940/06 � PC 696/06 � Presente requerimento de RAUL JORGE ANDRÉ 

SANTOS, com residência na Rua 1º de Maio n.º 36, Freguesia de Moita e Concelho da 
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Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

habitação unifamiliar e muro de vedação, sita em Figueira do Gomes, Freguesia de Moita e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua 25 de Abril, 

cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

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

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

e b), do n.º 4, da alínea x), do Art.º 3º, do RMEU; 

  

1.5 Execução de fossa estanque devidamente dimensionada para um despejo com a 

periodicidade quinzenal devendo deixar a rede de esgotos devidamente preparada 

para uma futura ligação à rede pública quando esta existir no local.  

   

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

873 - REQ 2217/07 � PC 378/07 � Presente requerimento de EPAMG-ESCOLA 

PROFISSIONAL E ARTISTICA DA MARINHA GRANDE, com sede na Praça Stephens 

n.º 2, Apartado 355, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando autorização para 

ocupação da via pública, em Rua 18 de Janeiro, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 
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das fachadas, a forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior.  

  

Relativamente à ocupação da via pública e 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 no artigo 28.º 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 Artigo 39.º do RMEU (Regulamento 

Municipal de Edificações Urbanas); 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

874 - REQ 29/07 � PC 02/07 � Presente requerimento de JORGE CARQUEIJEIRO 

JORGE, com residência na Rua Quinta da Areia n.º 54, Casal d´Anja, Freguesia de Vieira de 

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

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

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

 

Indeferir ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 24º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, por violar o 

disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11º do regulamento do PDM, ao propor a 

construção com um afastamento aos limites da parcela inferior a 15 metros. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

875 - REQ 2070/07 � PC 366/07 � Presente requerimento de PEDRO BARROS, com 
residência na Rua das Violetas n.º 7, Birre, Cascais, dando conhecimento das obras de 

beneficiação de uma moradia, sita na Rua Dr. Gallo Pereira, S. Pedro de Moel, 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. 

Refira-se que, no entanto, de acordo com o art.º 41.º do RMEU, as obras nas praias de 
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São Pedro de Moel, Praia da Vieira e Água de Madeiros, são suspensas do dia 1 de Julho 

a 31 de Agosto, sendo que, à data do inicio deste prazo de suspensão, todas as acções de 

desobstrução da via pública nos termos do art.º 40.º n.º 1 do mesmo diploma deverão 

estar concluídas.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

876 - REQ 1865/07 � PC 332/07 � Presente requerimento de MARIA HELENA SILVA 

BARRADAS CORREIA, com residência na Rua D. Fernando n.º 6, S. Pedro de Moel, 

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

uma moradia e solicitando autorização para ocupação da via pública, na Rua D. Fernando n.º 6, 

S. Pedro de Moel, 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. 

  

No que diz respeito ao pedido de ocupação da via pública para a execução das referidas 

obras, a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Os amassadouros e depósitos deverão ficar 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) A marcação da ocupação será feita pelos serviços de fiscalização. 

 

c) As obras deverão ser suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, sendo que, à data 

do inicio deste prazo de suspensão, todas as acções de desobstrução da via pública 

nos termos do art.º 40.º n.º 1 do RMEU deverão estar concluídas, conforme 

estipula o art.º 41.º do mesmo diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

877 - REQ 1586/07 � PC 286/07 � Presente requerimento de MENEZES E MOTA, SA, com 
sede na Rua Prof. Alberto Nery Capucho, Apart. 347, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua Pôr do Sol 

n.º 3, S. Pedro de Moel, 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 
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forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

Refira-se que, no entanto, de acordo com o art.º 41.º do RMEU, as obras nas praias de 

São Pedro de Moel, Praia da Vieira e Água de Madeiros, são suspensas do dia 1 de Julho 

a 31 de Agosto, sendo que, à data do inicio deste prazo de suspensão, todas as acções de 

desobstrução da via pública nos termos do art.º 40.º n.º 1 do mesmo diploma deverão 

estar concluídas.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

878 - REQ 1013/07 � PC 179/07 � Presente requerimento de ANABELA PEREIRA CRUZ 

PEDROSA VALE, com residência na Rua Casal D�Anja n.º 24, Freguesia de Vieira de Leiria 

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

construção de um telheiro, sito em Rua Casal D�Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 

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

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

   - Ser amplo e aberto; 

  

   - O seu pé-direito não exceda, no ponto mais desfavorável, 2.40m;  

  

   - A cobertura seja executada em telha cerâmica idêntica à da moradia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
879 - REQ 1135/07 � PC 225/07 � Presente requerimento de JOSÉ TRAVASSOS 

CAVALEIRO, com residência em Beco dos Frades n.º 1, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira 

de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de 
uma moradia, sita em Beco dos Frades, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 

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

  

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

1 do artigo 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. 
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880 - REQ 1255/07 � PC 226/07 � Presente requerimento de MARIA EPIFÂNIO GOMES 

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

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

moradia, sita Rua da Passagem, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

881 - REQ 1288/07 � PC 233/07 � Presente requerimento de FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA, com sede em Largo da República, Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
beneficiação de um edifício e solicitando autorização para ocupação da via pública, em Largo 

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

  

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

1 do artigo 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. 

  

Quanto á ocupação da via pública, decidiu: 

  

Deferir 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

882 - REQ 1930/07 � PC 344/07 � Presente requerimento de AB CARNES, UNIPESSOAL, 

LDA, com sede na Rua Pires de Campos n.º 14, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia e solicitando 

autorização para ocupação da via pública, na Rua Pires de Campos n.º 14, Freguesia de Vieira 

de Leiria 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. 

  

Mais 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. 

 

 

883 - REQ 1904/07 � PC 591-07 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

SANTOS GODINHO, com residência em Roda, Freguesia Cernache do Bonjardim e 
Concelho da Sertã, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 

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

  

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

1 do artigo 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. Refira-se que, no entanto, de acordo com o art.º 41.º do RMEU, as 
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obras nas praias de São Pedro de Moel, Praia da Vieira e Água de Madeiros, são 

suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, sendo que, à data do inicio deste prazo de 

suspensão, todas as acções de desobstrução da via pública nos termos do art.º 40.º n.º 1 do 

mesmo diploma deverão estar concluídas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

884 - REQ 1891/07 � PC 587-07 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

PEDROSA MONTEIRO, com residência na Rua das Gaivotas n.º 4, Praia da Vieira, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras 
de beneficiação de um edifício, sito na Rua da Foz n.º 15, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 

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

  

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

1 do artigo 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. Refira-se que, no entanto, de acordo com o art.º 41.º do RMEU, as 

obras nas praias de São Pedro de Moel, Praia da Vieira e Água de Madeiros, são 

suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, sendo que, à data do inicio deste prazo de 

suspensão, todas as acções de desobstrução da via pública nos termos do art.º 40.º n.º 1 do 

mesmo diploma deverão estar concluídas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

885 - REQ 1903/07 � PC 590-07 � Presente requerimento de CONTA CB-GABINETE DE 

CONTABILIDADE, LDA., com sede na Rua dos Pinheiros, Lote 5, R/c Esq, Freguesia de 
Cernache do Bonjardim e Concelho da Sertâ, dando conhecimento das obras de beneficiação de 

um edifício, sito na Travessa dos Raposeiros n.º 2, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 

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

  

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

1 do artigo 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. Refira-se que, no entanto, de acordo com o art.º 41.º do RMEU, as 

obras nas praias de São Pedro de Moel, Praia da Vieira e Água de Madeiros, são 

suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, sendo que, à data do inicio deste prazo de 

suspensão, todas as acções de desobstrução da via pública nos termos do art.º 40.º n.º 1 do 

mesmo diploma deverão estar concluídas.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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886 - REQ 2318/07 � PC 18/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO CARLOS 

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

Lisboa, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alteração de uma moradia, sita 

na Rua das Serrações, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos:  

  

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

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, redes de 

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

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

 

2 Executar todos os trabalhos que se vierem a entender por necessárias ao bom 

acabamento da obra. 

 

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 





A reunião foi interrompida pelas 13,00 horas, para almoço, sendo retomada pelas 15,30 

horas, com as seguintes presenças: 

 

 Sr. Presidente 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira chegou à reunião pelas 16,20 horas, quando se estava a 

discutir e votar o processo de obras particulares não incluído na ordem do dia com o REQ. n.º 

4435/06 � PC 648/04, em nome de PREDIGRANDE.  


 

 

 

887 - REQ 2127/07 � PC 1087/01 � Presente requerimento de PREDIGRANDE - IMÓVEIS, 

LDA., com sede na Estrada de Leiria n.º 227, Apartado 87, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

um edifício destinado a armazéns, comércio e serviços, sito em Albergaria, Freguesia e 

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

  

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

elementos:  

  

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

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

de Junho; 

  

Mais deliberou informar que deverá realizar todos os trabalhos tidos por necessários no 

bom acabamento da obra.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

888 - REQ 2047/07 � PC 613/03 � Presente requerimento de NORBERT HERBERT 

FALKEMBERG, com residência no Largo do Albuquerque n.º 17, Freguesia e Concelho da 

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

alteração e ampliação de uma moradia, sita em Av. da Liberdade n.º 20, S. Pedro de Moel, 

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

  

Neste sentido, e analisadas as peças gráficas e escritas agora objecto de apreciação, 

verifica-se que deram cumprimento às questões colocadas pelo parecer técnico de 

22/12/06, pelo que se encontra o processo em condições de merecer aprovação com os 

seguintes condicionalismos: 

  

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

projectos das especialidades aplicáveis por força 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. 

 

 

889 - REQ 2034/07 � PC 275/05 � Presente requerimento de IMOLAZER-IMOBILIÁRIA, 

LDA., com sede na Rua Bernardino Pargana n.º 2, 1º, Caldas da Rainha, solicitando a 

aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional e garagens, 

sita em Av. da Liberdade n.º 20, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

dos seguintes elementos:  

  

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

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;   
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1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua 1º de 

Dezembro, cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara; não sendo de 

admitir dimensão inferior a 1,60 m. 

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

rebocados e pintados.  

  

 O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80 m, 

contudo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0.70 m, de 

acordo com as alíneas a) e b), do n.º 4, da alínea x), do Art.º 3º, do RMEU. 

  

Nos muros entre estremas, quando confinantes com espaço público, deverá 

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

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

  

A vedação a tardoz seja executada segundo as recomendações constantes no 

Alvará de Licença emitido pela CCDR-C; 

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

2 Mais deliberou informar, que a proposta de edificação constitui uma operação 

geradora de um impacto semelhante a um loteamento, nos termos da alínea d) do  

Art.º53º do R.M.E.U., por a edificação apresentar uma profundidade, medida a partir 

da sua fachada fronteira ao espaço público confinante, superior a 30m; 

  

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

  

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

termos da Secção III do R.M.E.U.. 

  

Taxa de compensação =0.8xCxK, sendo; 

  

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

                         K=0,035 

logo,  

  

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

  

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

equipamentos de utilização colectiva, respectivamente de 28m2/120m2 e 
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35m2/120m2, perfazendo um total de   329,673m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       12.2892�/m2 x329,673m2 =4051,417�. 

  

O valor pecuniário a pagar é de 4051,417� . 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

890 - REQ 1951/07 � PC 346/07 � Presente requerimento de VIRGILIO RIBEIRO 

CARRIÇO, com residência na Rua Fonte dos Fidalgos n.º 34, Casal dos Lobos, Freguesia de 

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

licenciamento da construção de um muro, sito na Rua Fonte dos Fidalgos n.º 34, Casal dos 

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

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

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

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

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

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

condicionalismos: 

  

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

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

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

   

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

responsáveis desta Câmara. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

891 - REQ 1855/07 � PC 328/07 � Presente requerimento de PEDRO JOEL MELO SILVA, 
com residência na Rua da Nazaré n.º 38, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, 

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

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

  

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

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

177/2001 de 4 de Junho, podendo o muro ser executado nas condições impostas pelo 

alvará de licença de utilização de domínio hídrico n.º 296/06, nomeadamente: 
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a) Será construído em pedra seca, paralelo à margem direita da Ribeira do 

Carmo; 

b) Terá 25 metros de comprimento e 1,20 metros de altura, ficando 0,20 metros 

acima do nível do terreno;     

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

892 - REQ 1604/07 � PC 291/07 � Presente requerimento de AUREA MARIA CUSTÓDIA 

SILVA MAGALHÃES, com residência na Rua 1º de Janeiro n.º 7, Amieirinha, Freguesia e 

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

sita na Rua 1º de Janeiro n.º 7, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

893 - REQ 2012/07 � PC 354/07 � Presente requerimento de LUIS MANUEL BORGA 

MARQUES GALAMBA, com residência na Rua Nova de Dentro n.º 4, 3º, Torres Novas, 

dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia e solicitando autorização para 

ocupação da via pública, em Rua Nicolau Bettencourt n.º 1, S. Pedro de Moel, 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. 

  

No que diz respeito ao pedido de ocupação da via pública para a execução das referidas 

obras, a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Os amassadouros e depósitos deverão ficar 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 deve ser 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). 
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c) A marcação da ocupação será feita pelos serviços de fiscalização. 

 

d) As obras deverão ser suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, sendo que, à data 

do inicio deste prazo de suspensão, todas as acções de desobstrução da via pública 

nos termos do art.º 40.º n.º 1 do RMEU deverão estar concluídas, conforme 

estipula o art.º 41.º do mesmo diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

894 - REQ 2076/07 � PC 368/07 � Presente requerimento de OLINDA CONCEIÇÃO 

MATIAS GREGÓRIO MARTINS, com residência na Rua da Portela n.º 128, Freguesia e 

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

sita na Rua da Portela n.º 128, 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. 

 

 

895 - REQ 2198/07 � PC 381/07 � Presente requerimento de JOSÉ ANTÓNIO BARBEIRO 

RODRIGUES, com residência na Rua da Charnequinha n.º 24, Freguesia de Moita e Concelho 

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

Rua da Charnequinha, 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. 

 

 

896 - REQ 1276/07 � PC 821/05 � Presente requerimento de JOSÉ CONSTÂNCIO 

BARRIGUINHA, com residência na Travessa da Rua 1 n.º 7, Embra, Freguesia e Concelho da 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia e destaque de uma parcela de terreno, 

em Travessa da Rua 1 n.º 7, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/12 /2006. 
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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. 

 

 

897 - REQ 2171/07 � PC 533/06 � Presente requerimento de JOÃO MANUEL MOITEIRO 

GOMES, com residência na Rua Cravos de Abril n.º 25, 1º Esq., Casal Galego, Freguesia e 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita em 

Urb. Pinhal de Leiria, Lote 85, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 11/07/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 

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

Junho. 

  

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

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

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

898 - REQ 1669/07 � PC 33/06 � Presente requerimento de NELSON FILIPE RODRIGUES 

BRANCO, com residência na Rua das Cavadas n.º 21, Pedrulheira, Freguesia e Concelho da 

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

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua António 

Maria da Silva, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/02/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 

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

Junho. 

  

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

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

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

4 - ABERTURA DE CONTA EM INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO � PROGRAMA 

FORAL 

 

 

899 - Na sequência de ofício com registo de entrada 5145 de 8 de Junho de 2007 foi a Câmara 

Municipal da Marinha Grande notificada da decisão de aprovação da candidatura 

PEPAL/1.6/065, tendo sido remetido em anexo ao mesmo, para assinatura, o �Termo de 

Aceitação da Decisão de Aprovação da Candidatura FSE�. 
 
De acordo com as condições estabelecidas na alínea p) do nº 3 do referido Termo de Aceitação, 

o Município da Marinha Grande deverá efectuar todos os movimentos financeiros do co-
financiamento através de conta bancária afecta exclusivamente a este fim. 
 
Considerando que o pagamento dos vencimentos aos funcionários da Câmara Municipal da 

Marinha Grande foi efectuado no dia 22-06-2007, foi necessário proceder à abertura de uma 

conta bancária para o fim supra indicado, antes desta data, para além de que, de acordo com o 

solicitado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro no ofício 

supra referido e art.º 7.º da Portaria 799-B/2000 de 20 de Setembro, os documentos teriam de 
ser remetidos a esta entidade no prazo de 15 dias, prazo esse que findava a 22 de Junho do 
corrente. 
 
Nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro � (�) A abertura de contas 

bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas 

pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão 

executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue (�)�. 
 
Face ao exposto e dado tratar-se de uma circunstância excepcional e urgente, foi emitido 

despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande datado de 21-06-2007, 
que se anexa, o qual determina, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do POCAL, que se proceda à 
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abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, com a designação de �QCA III � 
Programa FORAL�, na qual serão efectuados todos os movimentos financeiros do co-
financiamento, sendo intervenientes na sua movimentação: 
 

 João Barros Duarte, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha 

Grande; 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 
 Maria Isabel Simões da Silva António, na qualidade de Tesoureira Especialista do 

quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 
 Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Tesoureira do quadro da Câmara 

Municipal da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta e verificar as circunstâncias em que a 

decisão do Sr. Presidente foi tomada e considerando ainda o facto de não ser possível 

convocar, nos termos do n.º 2 do art.º 63.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, uma reunião extraordinária do 

órgão competente para aprovação da abertura de conta bancária, cuja convocatória teria 

que ser efectuada com pelo menos dois dias úteis de antecedência, delibera ratificar o 

despacho de abertura de conta bancária com a designação de �QCA III � Programa 

FORAL� e nos termos e condições neste indicados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - REVOGAÇÃO DE EXTENSÃO DO ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 
 
900 - Na sequência da recepção de carta da Sr.ª Sílvia Mira (e-mail nº 1299/2007), 

questionando acerca do facto de existir uma placa toponímica na rua onde mora (Rua das 

Colmeias) que indica �Rua Fonte dos Ingleses�, verificou-se que no dia 16-06-2005, foi 
aprovado em Reunião de Câmara (acta n.º 14) a definição de nova extensão dos arruamentos 

�Rua Fonte dos Ingleses� e da �Rua das Colmeias�, onde se verifica que o troço em frente à 

moradia da munícipe passou a pertencer à �Rua Fonte dos Ingleses�. 
 
No entanto, nas moradias que se encontram em frente à moradia da exponente, foram passadas 

licenças de utilização com a morada �Rua das Colmeias�, pelo que após análise da situação, 

relativo à definição de nova extensão dos topónimos �Rua Fonte dos Ingleses� e �Rua das 

Colmeias�, resultante da deliberação 578 de 16.06.2005, propõe-se a anulação da extensão 

aprovada, devendo para isso proceder-se à revogação daquela deliberação, ao abrigo dos artigos 

138º e 140º nº 1), do Código de Procedimento Administrativo na sua redacção actual. 
 
A Câmara ao analisar a referida informação delibera ao abrigo do artigo 138º e 140º, n.º 

1), do Código do Procedimento Administrativo na sua redacção actual, revogar a 

deliberação n.º 578 de 16.06.2005, designadamente no que respeita à definição da 

extensão da �Rua Fonte dos Ingleses� e �Rua das Colmeias�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.
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6 - �REMODELAÇÃO DA REDE NO LARGO ILÍDIO DE CARVALHO� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 51/00 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
 
901 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada àFirma 

�Electro Instaladora A.M. Correia, S.A.�, com sede no Parque Industrial da Formiga, Pombal. 
 

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

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

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

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

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
7 - �EXECUÇÃO DE FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA VILA DE  VIEIRA DE 

LEIRIA � � CONCURSO LIMITADO N.º 03/2007 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA 

E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

 
902 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Sondalis, Lda�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora 

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Execução de furo de 

captação de água na vila de Vieira de Leiria�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º 

do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
8 - �EXECUÇÃO DE FURO E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VIEIRA DE 

LEIRIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 03/2007 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
903 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, n.º 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 
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Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Execução de furo de captação de água na vila da Vieira de Leiria�, 

adjudicada à firma �Sondalis, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
9 - �AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

04/2006 (DEEM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
904 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, n.º 3). 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 
Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Ampliação da Escola EB das Trutas�, adjudicada à firma 

�Henrique Querido, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 


10 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1º ESCOLAS DO 1º 

CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 

 

 

905 - Presente informação nº17/07, de 15/06/2007, do Sector de Educação da Divisão de Acção 

Social e Desporto, no qual é proposto a aceitação por parte desta autarquia de 

bens/equipamentos doados a Escolas 1º Ciclo e Jardins de Infância da Rede Pública existentes 

no Concelho, que foram doados durante o presente ano lectivo. 
 
A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

delibera, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à lei n.º 5 � A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar as seguintes doações: 

 

Escola Básica do 1º Ciclo João Beare 

Designação Valor (�) 

Esqueleto Humano fixo em suporte A10 273,00 

Pulmão, 5 partes VC243 197,14 

Mapa Musculatura Humana vista traseira 84x200 39,43 
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Mapa Musculatura Humana vista frontal 84x200 39,43 

Mapa Circulação Sanguínea Humana 84x118 27,55 

Conjunto de Imans 69,35 

Prisma Óptico 53,44 

Maquete sobre a Germinação(MAD-HS2850) 241,67 

Maquete do Ciclo de Água(MAD-HS2510) 165,92 

Telúrio Eléctrico 349,70 

Microscópio Monocular Motic SFC-100FL 100,29 

Caixa Alumínio P/ Microscópio e Lupa Motic(P) 45,00 

Roda Métrica (MAD-7018) 40,32 

Conjunto 200 Cubos de 1 Cm3-1G 13,70 

Retroprojector Médium 524P-3L 136,80 

Recipiente Cubico 1 DM3(MAD-7020) 41,11 

Balança Matemática(MAD-7077) 85,22 

Jogo de Pesos 1G/1000G 74,51 

Jogo do Espelho Azul 22,23 

Conjunto 6 Medidas Graduadas 31,20 

Lupa Binocular Motic ST39C-N9G07 208,15 

Computador Portátil HP Pavilion DV6312 EU 800,00 

Projector de Vídeo Acer XD1150 550,00 

2 Telas de Projecção EQUI 180x180 c/ Tripé 2 x 100,00 

1 Tela de Projecção EQUI 180x180 de Fixação à Parede 100,00 

 
Jardim de Infância de Pedrulheira 

Designação Valor (�) 

Aspirador Phillips Easy Clean 189,00 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, PERTENÇA DA 

AUTARQUIA, REFERENTES AOS BLOCOS SITOS EM: RUA DA CHARNEQUINHA 

(MOITA),  RUA ANTÓNIO LOPES E RUA DO BAIRRO DO CAMARNAL 

 
 
906 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED, datada 
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de 20/06/2007, referente à actualização, a partir dos próximos meses de Agosto e  Setembro das 

rendas de habitação social, pertença da Autarquia, localizadas respectivamente na Rua da 
Charnequinha (Moita), Rua António Lopes e Rua do Bairro do Camarnal. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei n.º 166/93, de 

7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das 

rendas dos seguintes blocos:  

 

A partir de Agosto /07: 

1 - Rua da Charnequinha (Moita) 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/06 

 

RENDA/07 

46 Laurinda Pereira Rodrigues R/C Dtº 03/08/2005 12,53� 4,03� 

 

2 � Rua do Bairro Novo do Camarnal  

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

José António Carreira Santos 53 53 01/08/2004 136,16� 130,45� 

Maria de Jesus Pinto 51 51 01/08/2004 11,16� 62,48� 

Maria de Jesus Santos 48 48 01/08/2004 12,45� 12,84� 

 

3 � Rua António Lopes 

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

Maria Alice Ferreira Mendes 31 23 10/08/2004 23,42� 23,51� 

Vitorino Carlos H. Saraiva 28 41 01/08/2004  59,03� 60,86� 

Maria Filomena C. Lopes 32 15 10/08/2004 68,25� 59,78� 

Horácio Ribeiro F. Marques 41 12 01/08/2004 49,10� 51,99� 

 

A partir de Setembro/07: 

 
 1 � Rua António Lopes 

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

Orlando Jesus G. do Norte 40 18 09/09/2004 108,10� 101,76� 

 

2 - Rua da Charnequinha (Moita) 
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BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/06 

 

RENDA/07 

46 Maria do Céu Almeida Ferreira R/C Esq.º 06/09/2005 127,30� 126,21� 

 
Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir dos meses 

acima mencionados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - BIBLIOTECA MUNICIPAL: CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A 

DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS. 

 
 
907 - Presente ofício com registo de entrada N.º 4.771 de 25.05.2007, através do qual a 

Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) vem propor a assinatura de um Protocolo 
de adesão ao projecto Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP), a celebrar entre 

aquela Direcção-Geral e a Câmara Municipal da Marinha Grande. A RCBP é um projecto da 

iniciativa da DGLB e desenvolvido em parceria com os Municípios pertencentes à Rede 

Nacional de Bibliotecas Públicas. 
 
A adesão a este projecto permitir-nos-á ampliar a possibilidade de acesso público à Internet, 

através da instalação de dois postos públicos na Biblioteca Municipal, bem como aceder a 
vários serviços de partilha e interacção com outras bibliotecas. 
 
Face ao exposto, e tendo em conta que a adesão a este projecto não acarreta custos 

significativos para a autarquia, excepto os decorrentes da operacionalidade dos equipamentos, 
propomos que sejam aceites as cláusulas constantes no Protocolo e que o município passe a 

constar como parceiro do projecto Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas. 
 

A Câmara Municipal analisou a documentação apresentada e delibera, no uso da 

competência prevista na alínea h), n.º 2, 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, aceitar todas as Cláusulas 

constantes no Protocolo proposto pela Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas, cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se encontra anexo (Anexo 1), e autorizar 

a sua assinatura pelo Sr. Presidente da Câmara. 

 
 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



13 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e sete de Junho de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.624.470,42� 

(dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta euros e quarenta e 

dois cêntimos). 
 

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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 

 
4. CONCURSO PÚBLICO PARA RECOLHA DE 20.000 M3 DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS NAS FREGUESIAS DA MARINHA GRANDE E MOITA � 

ADJUDICAÇÃO 

 

5. CONCURSO PÚBLICO N.º 01/07 (DEEM) PARA A EMPREITADA DE 

�REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO� � ANÁLISE DE PROPOSTAS � 

ADJUDICAÇÃO 

 
6. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALYPTUS GLOBULUS) 

 

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

(DIRM) � PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS 

 

8. ADESER II: PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA O FUNCIONAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO 

BAIRRO DE CASAL DE MALTA 

 

9. PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO EM SÃO PEDRO DE MOEL 

� GUIDA E GUARDADO, LDA 

 

10. REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO 

PEREIRA 

 

11. TAXAS A COBRAR NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA 

 
 





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

908 - REQ 4187/06 � PC 109/05 � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

CORDEIRO, LDA., com sede na Av. Victor Gallo n.º 108, Freguesia e Concelho da Marinha 
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Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de 

uma moradia, sita em Lote 32, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo:  

  

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

desenhos de sobreposição e de situação final, relativos aos cortes transversal e 

longitudinal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do Art.º 12º do RMEU. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

909 - REQ 4182/06 � PC 110/05 � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

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

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

uma moradia, sita em Lote 33, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo:  

  

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

desenhos de sobreposição e de situação final, relativos aos cortes transversal e 

longitudinal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do Art.º 12º do RMEU. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

910 - REQ 4181/06 � PC 108/05 � Presente requerimento de CORDEIRO, SILVA E 

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

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

uma moradia, sita em Lote 34, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

911 - REQ 1817/07 � PC 121/05 � Presente requerimento de CONSTRUÇÕES FÉLIX E 

BASTOS, LDA, com sede na Rua das Minas, Carvalhal do Meio, Rio de Couros, Freguesia e 
Concelho de Caxarias, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros, sita em Urb. das Gaeiras, Lote 106, 

Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

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

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Desenhos de sobreposição e de situação final, relativos aos cortes longitudinal e 

transversal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do Art.º 12º do RMEU;  

 

b) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de 

estabilidade, água e esgotos, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

912 - REQ 675/06 � PC 121/06 � Presente requerimento de EMILIO CARLOS PEDROSO, 
com residência na Rua dos Bicas n.º 12, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando 
a aprovação do processo de licenciamento da colocação de um portão de vedação num lar de 

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

  

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Os portões de vedação não poderão exceder a altura de 1,50 m. 

b) O alinhamento dos referidos portões junto á via pública terá de ser definido pelos 

serviços responsáveis desta Câmara. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

913 - REQ 1606/07 � PC 292/07 � Presente requerimento de AMÉLIA CRISTINA 

JORDÃO GASPAR ANDRÉ, com residência na Rua dos Cravos n.º 9, Comeira, Freguesia e 

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

sita na Rua dos Cravos n.º 9, Comeira, 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. 

 

 

914 - REQ 1977/07 � PC 350/07 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO JESUS 

CARREIRA, com residência na Rua da Juventude n.º 40, Picassinos, Freguesia e Concelho da 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 28.06.2007 

Acta n.º 14 

 

 42 

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

da Juventude n.º 40, 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, bem como a natureza e cor dos materiais dos revestimentos 

exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

915 - REQ 248/07 � PC 306/06 � Presente requerimento de CAPITAL IN-

URBANIZAÇÕES E 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 dos projectos 

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

unifamiliar, sita em Colmeias, Outeirinhos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/06/2007. 

  

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. 

 

 

916 - REQ 247/07 � PC 307/06 � Presente requerimento de CAPITAL IN-

URBANIZAÇÕES E 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 dos projectos 

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

unifamiliar, sita em Colmeias, Outeirinhos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/06/2007. 
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Presentes projectos de especialidades relativos 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. 

 

 

917 - REQ 2035/07 � PC 330/06 � Presente requerimento de ANABELA SOUSA JORGE, 
com residência na Rua dos Vidreiros n.º 39, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia e anexo, sita em Barqueiro, Freguesia 

de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 16/11/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

  

Mais deliberou informar que quanto ás infra-estruturas de extensão do colector da rede 

de esgotos, a Câmara defere o projecto apresentado, pelo que deverá prestar caução nos 

termos do artigo 54º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

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

execução de colector e reposição de pavimento é de 7.044,68� (sete mil e quarenta e 

quatro euros e sessenta e oito cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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918 - REQ 2058/07 � PC 364/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & 

FILHOS-CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boa Vista 
e Concelho de Leiria, solicitando autorização para ocupação da via pública, em lote 2, 

Vergieiras, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 

 

 

919 - REQ 2184/07 � PC 376/07 � Presente requerimento de JOSÉ MANUEL 

DOMINGUES SANTOS, com residência na 1ª Travessa da Rua Tenente Cabeleira Filipe n.º 
2, R/c, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
beneficiação de anexos, sitos na Travessa da Rua Tenente Cabeleira Filipe n.º 2, R/c, 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. 

 

 

920 - REQ 2206/07 � PC 384/07 � Presente requerimento de MARIA LEONOR COSTA 

SILVA PEREIRA, com residência na Rua da Embra n.º 14, Embra, Freguesia e Concelho da 

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

da Embra n.º 14, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

921 - REQ 2234/07 � PC 389/07 � Presente requerimento de MARIA FERNANDA 

CAMPOS SOARES, com residência na Rua de Moçambique n.º 58, Ordem, Freguesia e 

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

sita na Rua de Moçambique n.º 58, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

 

 

922 - REQ 1999/07 � PC 153/06 � Presente requerimento de PAULO MANUEL DOS 

SANTOS CARDOSO, com residência na Rua de Moçambique n.º 58, Ordem, Freguesia e 

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

construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita na Rua de Porto de Mos, Trutas, Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

  

b) Parecer vinculativo emitido pela CCDR-C, face a proposta de drenagem de águas 

pluviais do interior do prédio para a vala (contígua a poente), os muros de vedação 

existentes e a licenciar (paralelo e perpendiculares à vala) e a proposta da nova 

implantação, nos termos do disposto no Dec.-Lei n.º 46/94, de 22/02, na sua 

redacção actual; 
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2. Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento 

da obra;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

923 - REQ�s 2152/07 e 907/07 � PC 114/05 � Presente requerimento de RAIMUNDO 

MACHADO COSTA, com residência na Rua da Bela Vista n.º 61, Vale Fetal, Freguesia da 

Charneca da Caparica e Concelho de Almada, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e projectos de especialidades, sita em Pero Neto, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir o projecto de arquitectura, com os seguintes condicionalismos:  

  

1.1 Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra;  

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98;  

  

1.3 Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente 

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

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

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

do Art.º 3º do RMEU. No muro entre estremas, quando confinante com espaço 

público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.5 m, a 

contar do limite do passeio, não podendo exceder, no restante perímetro, a 

altura de 1.8 m;  
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1.4 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-

se a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da 

implantação. O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

2. Informar que:  

  

2.1 Constam os projectos das 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. 

  

2.2 Constam os 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�. 

  

2.3 A informação técnica atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários 

à sujeição do processo a deliberação final. 

  

3. Quanto às infra-estruturas que constituem a presente proposta de urbanização:  

  

3.1 Deferir os projectos de redes de águas, esgotos domésticos e pluviais, com o 

condicionalismo de prestar a respectiva caução, nos termos do artigo 54º do 

decreto-lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo decreto-lei 

n.º117/01, de 04 de Junho, tendo em conta o orçamento apresentado, de 2.030,00� 

(dois mil e trinta euros). 

  

3.2 Deferir o projecto de rede viária, com o condicionalismo de prestar a respectiva 

caução, nos termos do artigo 54º do decreto-lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

orçamento para a execução de requalificação de arruamento (infra-estruturas 

viárias), de 1.715,71� (mil setecentos e quinze euros e setenta e um cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

924 - REQ 2048/07 � PC 544/05 � Presente requerimento de CAIXA LEASING E 

FACTORING � INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A., com sede na Av. 5 
de Outubro n.º 175, 12º And., Lisboa, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma unidade industrial, sita em 

Relvinha, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 27/04/2006. 

  

Presentes projectos de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos 

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação.� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

925 - REQ 4435/06 � PC 648/04 � Presente requerimento de PREDIGRANDE IMÓVEIS, 

LDA., com sede na Estrada de Leiria n.º 227, Apartado 87, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

licenciamento da adaptação para industria de uma fracção de um edifício existente, sita em 

Marinha Pequena � Fracção AH, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 07/12/2005. 

  

Presente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

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

  

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

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. 

 

 

926 - REQ 2646/06 � PC 413/06 � Presente requerimento de MARIA GRAÇA ALVES 

MALTA FERREIRA, com residência no Lugar do Marrujo, Bugalhos, Alcanena, solicitando 

a aprovação do processo de licenciamento de instalação de um supermercado, sito em Rua das 

Portas Verdes, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

a) Execução, por conta do requerente, da totalidade das obras, ao nível das infra-

estruturas e arranjos exteriores, tanto no interior do prédio como na sua envolvente, 

contempladas no processo de obras de urbanização, assim como das demais que se 
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entendam como convenientes à correcta conclusão da obra e que decorram da 

sobrecarga que a utilização deste equipamento irá gerar na envolvente; 

  

Mais deliberou informar que a emissão posterior do respectivo alvará de licença de 

construção, ficará condicionada à apresentação da certidão da Conservatória do Registo 

Predial que demonstre o registo da operação de emparcelamento. 

  

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

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da implantação. 

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

927 - REQ 2346/07 � PC 619/06 � Presente requerimento de IMOEMBRA-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Rua Alves Redol n.º 21, 

Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação da alteração à 

designação do Lote 2 que passa a designar-se Lote 2A, referente ao processo de loteamento, 
sito em Rua Miguel Torga, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

928 - REQ 1651/07 � PC 583/06 � Presente requerimento de MARIA GRAÇA ALVES 

MALTA FERREIRA, com residência no Lugar do Marrujo, Bugalhos, Alcanena, solicitando 

a aprovação do projecto de Infra-estruturas de um loteamento, sito em Rua das Portas Verdes, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 16/11/2006. 

  

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 no que diz respeito ás 

infra-estruturas do arruamento e defere o projecto apresentado, pelo que deverá prestar 

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

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

execução das infra-estruturas viárias é de 13.035,25� (treze mil e trinta e cinco euros e 

vinte e cinco cêntimos) 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - DIVERSOS 

 

 

929 - REQ 4089/06 � PC 716/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO MARIA 

JOAQUIM, com residência na Estrada de Picassinos n.º 87, Albergaria, solicitando a 

realização de vistoria para concessão de licença de utilização, para uma fracção do edifício sito 

em Avenida Vitor Gallo n.º 78, Lote 3, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão e face ao conteúdo da informação do técnico emitida em 05.03.07, 

certidão do registo do prédio na Conservatória do registo Predial de Marinha Grande que 

confirma que a fracção em causa se destina a comércio, conforme registo efectuado em 

01.03.88, e sendo publicamente conhecido como estabelecimento comercial desde então, 

funcionando como jornaleiro há mais de 15 anos. 
 
A Câmara deliberou: Conceder e licença de utilização atendendo ao relatado no auto de 

vistoria e nas demais informações que habilitam o requerimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
4 - CONCURSO PÚBLICO PARA RECOLHA DE 20.000 M3 DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS NAS FREGUESIAS DA MARINHA GRANDE E MOITA � 

ADJUDICAÇÃO 

 
 
930 - Presente o Processo de Aquisição n.º 31/07 � AP/DIRM/ISA, procedimento por concurso 
público, cuja abertura foi autorizada por deliberação camarária de 8 de Março de 2007, 

acompanhado do relatório final do Júri, que após apreciação das propostas recebidas propõe a 

adjudicação do serviço de recolha de 20.000 m3 de efluentes domésticos nas freguesias da 

Marinha Grande e Moita, pelo período de 12 meses, à empresa Natureza Verde, Gestão de 

Resíduos, Lda., pelo valor total de 75.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 5%, por 

considerar que face aos critérios de adjudicação, essa é a proposta economicamente mais 

vantajosa para o Município. 
 
Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal delibera concordar com as 

conclusões produzidas pelo júri no seu relatório final, datado de 21 de Junho de 2007, na 

sequência da realização do Concurso Público e assim, adjudicar o serviço de recolha de 

20.000 m3 de efluentes domésticos nas freguesias da Marinha Grande e Moita, pelo 

período de 12 meses, à empresa Natureza Verde Gestão de Resíduos, Lda., pelo valor total 

de 75.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 5%, por considerar que face aos critérios 

de adjudicação, esta é a proposta economicamente mais vantajosa para o Município. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato que se anexa à presente deliberação (Anexo 

2). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5- CONCURSO PÚBLICO N.º 01/07 (DEEM) PARA  A EMPREITADA DE 

�REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS �RESERVAS PERMANENTES 

DO MUSEU DO VIDRO� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 
 
931 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Revitalização do 

Património Stephens � Reservas Permanentes do Museu do Vidro�, acta e relatório da 

Comissão de Abertura do Concurso, Relatórios da Comissão de análise das propostas e 

Relatório final, propondo a adjudicação à firma: �A Encosta, SA�, pelo valor de 175.362,02 

euros (Cento e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois euros e dois cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 300 dias. 
 
A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

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

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

à firma �A Encosta, SA�, pelo valor de 175.362,02 euros (Cento e setenta e cinco mil, 

trezentos e sessenta e dois euros e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 

prazo de execução de 300 dias, a empreitada de �Revitalização do Património Stephens � 

Reservas Permanentes do Museu do Vidro�, bem como aprovar a minuta do contrato a 

realizar com a referida empresa. Mais delibera designar como seus representantes para 

fiscalizar a obra, a Senhora Eng.ª Ludmila Berardo e para chefiar como fiscal da obra a 

Senhora Eng.ª Maria João Oliveira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALYPTUS GLOBULUS) 

 
 
932 - Presente requerimento datado de 05 de Março do corrente ano com registo de entrada n.º 

2076, em nome de José Pereira dos Santos Filipe, solicitando autorização para limpeza de 

terreno, com o arranque de cepos de pinheiro e eucaliptos e posterior plantação da área com 

povoamento simples de eucalipto � (Eucayptus globulus ). 
 
Presente informação IA/07/2007 de 23 de Março sobre o assunto, e que se passa a transcrever 

no que de essencial interessa para o caso em apreço: 
(�) 
 
�Análise do pedido:  

O requerente solicita autorização para, em parte de uma propriedade localizada na zona da 

Garcia, freguesia da Marinha Grande, numa área de cerca de 1,675 ha (1/3 da área total da 

propriedade, de 50 250 m
2
, ou seja 16 750 m

2
), proceder à remoção de cepos de pinheiro 

bravo e de eucalipto para posterior plantação de eucaliptos, constituindo, desta forma, um 

povoamento simples. 

A espécie a plantar encontra-se classificada como espécie de rápido crescimento, pelo que a 

legislação relativa a esta situação deverá, obrigatoriamente, ser observada. 

 

Enquadramento Legal: 

 
No Art.º 1º do Dec. Lei n.º 139/ 89 de 28 de Abril, que define quais as operações de alteração 
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do relevo natural e do revestimento do solo que carecem de licença das Câmaras Municipais 
temos ainda que: 
 

�Carecem de licença das câmaras municipais: 

a. As acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas; 

b. As acções de aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das 

camadas de solo arável.� 

 

Ainda de acordo com o Plano Director Municipal da Marinha Grande, conforme o disposto no 
n.o 2 do Art.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/ 95, de 21 de Abril, com as 

alterações introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n. 153/ 98, de 30 de 
Dezembro refere que: 
 
�São proibidas, sem prévia autorização municipal, as práticas que conduzam à destruição do 

revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, bem como as operações de aterro ou 

escavações que conduzam à alteração do relevo actual e das camadas de solo arável.� 

 
No que se refere à plantação de espécies classificadas como de rápido crescimento temos que, 

de acordo com o Dec. Lei n.º 175/ 88 de 17 de Maio: 

�Artigo 1.º � 1 � As acções de arborização e rearborização com recurso a espécies de rápido 

crescimento exploradas em revoluções curtas estão condicionadas a autorização prévia da 

Direcção-Geral das Florestas. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior consideram-se apenas as acções que envolvam 

áreas superiores a 50 ha, considerando-se para este limite a inclusão de povoamentos 

preexistentes das mesmas espécies, em continuidade no mesmo prédio ou em prédios distintos, 

incluídos ou não na mesma unidade empresarial� 
��� 
�4 - Consideram-se espécies florestais de rápido crescimento todas as que possam ser sujeitas, 
em termos de viabilidade técnico-económica, a exploração em revoluções curtas, 

nomeadamente as do género Eucalyptus, Acacia e Populus. 
5 - Consideram-se em continuidade os povoamentos que distem entre si menos de 500 m.� 
 

Ainda no que se refere às espécies de rápido crescimento e aos condicionalismos impostos à 

sua plantação, a Portaria n.º 528/ 89, de 11 de Julho, no n.º 1 �As acções de florestação com 

recurso a espécies florestais de rápido crescimento, bem como a elaboração e análise dos 

respectivos projectos, devem respeitar as seguintes condições: 
��� 

c. É proibida a florestação de solos englobados nas classes de capacidade de usos A e B da 

Reserva Agrícola Nacional; 
��� 
d. Nos termos do Decreto -Lei n.º 321/ 83, de 5 de Julho, é condicionada a florestação de 

solos da Reserva Ecológica Nacional sempre que a instabilidade, degradação ou 

sensibilidade dos ecossistemas permita considerar que tal prática iria diminuir ou 

destruir as suas funções ou potencialidades; 
e. É proibida, �, a plantação ou sementeira destas espécies a menos de 20 m de terrenos 

cultivados e a menos de 30 m de nascentes, terras de cultura de regadio, muros e prédios 

urbanos.� 
 

Análise: 
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O requerente pretende proceder à reflorestação de um prédios rústico, com recurso à 

plantação de eucaliptos, dando origem à constituição de um povoamento simples.  

 
Tal como já se referiu as acções de florestação com espécies de rápido crescimento estão 

sujeitas a regras específicas as quais terão, forçosamente, que ser observadas. 

Trata-se de uma acção que visa a florestação de um 

solo que se encontra, de acordo com os instrumentos 

de planeamento em vigor para o Concelho da 

Marinha Grande: 

Classificado como Espaço Agro-florestal e como 

Zona de Protecção Especial (na área associada à 

linha de água - da consulta da Carta da REN, 

podemos dizer que se trata de uma parcela onde a 

condicionante em questão se encontra associada aos 

leitos dos cursos de água); 

Parte da propriedade encontra-se abrangida pelo 

traçado proposto para a execução da Variante 

Nascente.  

 

Face a estes elementos, consideramos que o 

requerente deverá ser oficiado, dando-lhe 

conhecimento da necessidade de proceder junto das 

entidades competentes, à instrução dos respectivos processos com vista à realização desta 

operação de reflorestação, uma vez que os pareceres emitidos por essas entidades têm carácter 

vinculativo.  
O requerente deverá solicitar parecer junto da: 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - CCDRC -  uma vez 

que �� é condicionada a florestação de solos da Reserva Ecológica Nacional sempre 

que a instabilidade, degradação ou sensibilidade dos ecossistemas permita considerar 

que tal prática iria diminuir ou destruir as suas funções ou potencialidades��, nos 

termos do Decreto -Lei n.º 321/ 83, de 5 de Julho; 

 
Mais se informa que se encontra em vigor o PROF CL - Plano Regional de Ordenamento 

Florestal para o Centro Litoral - Decreto Regulamentar n.º 11/ 2006, de 21 de Julho - onde o 

concelho da Marinha Grande se encontra incluído. Este instrumento de gestão territorial 

pretende garantir uma gestão 

correcta dos espaços florestais, 

baseada numa adequada política de 

planeamento que tenha em vista a 

valorização, a protecção e a gestão 

sustentável dos recursos florestais. 

De acordo com o disposto no n.º 1 do 

artigo 6.º, do regulamento do PROF CL, que se transcreve, as normas constantes neste plano 

vinculam todos os projectos a desenvolver nos espaços florestais, aplicando-se, como tal ao 

pedido em apreciação. 

 
O concelho da Marinha Grande, tal como já se referiu, encontra-se incluído na área de 

abrangência do PROF CL, com a identificação de duas sub-regiões homogéneas na área do 

concelho: Sub-Região Homogénea Dunas Litorais e Baixo Mondego e Sub-Região Homogénea 

Gandaras Sul.  

EXTRACTO DA CARTA DE ORDENAMENTO DO PDM 

DA MARINHA GRANDE 
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Tendo em consideração os objectivos específicos definidos para as sub-regiões homogéneas 

identificadas no concelho refere-se, como elemento a ter em consideração para este caso 

específico, a recuperação dos troços fluviais degradados e a �prioridade� atribuída a 

projectos florestais que prevejam a plantação de espécies florestais que apresentem bons 

potenciais produtivos que não sejam o pinheiro-bravo ou o eucalipto. Refere-se, igualmente, a 

necessidade de, de acordo com o artigo 32.º do Dec. Regulamentar n.º 11/ 2006, de 21 de 

Julho, as explorações florestais privadas terem que cumprir normas de silvicultura preventiva; 

normas genéricas de intervenção e prever modelos de silvicultura adaptados à sub-região 

homogénea onde se insere a exploração, neste caso concreto a sub-região homogénea 

Gandaras Sul. 

 
Conclusão: 

 

Face a todos estes elementos considera-se necessário oficiar o requerente, dando-lhe 

conhecimento da necessidade de proceder junto da CCDRC - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro - à instrução do respectivo processo, uma vez que a 

propriedade em questão confina com uma linha de área e respectiva faixa de protecção 

(classificada como mancha de REN). O parecer a emitir pela CCDRC é vinculativo; 

 
Informar o requerente da necessidade deste garantir, caso haja lugar à plantação de 

eucaliptos, os afastamentos definidos para as espécies de rápido crescimento no que se refere às 

linhas de água e às estremas da propriedade e, aquando da execução da variante nascente, 

proceder ao eventual abate das árvores que colidam com a faixa destinada à sua construção; 
 
Proceder ao envio deste processo para consulta e emissão do competente parecer à Direcção 

Geral dos Recursos Florestais, Núcleo Florestal do Centro Litoral, ao cuidado do Sr. Eng.º 

Rui Miguel Melo Rosmaninho, com morada na Rua Antero de Quental, n.º 167, 3080 - 032 

Coimbra, uma vez que se encontra em vigor o PROT CL - Dec. Regulamentar n.º 11/ 2006 de 

21 de Julho � e ainda não se encontram devidamente definidos/ estabilizados os procedimentos 

a adoptar no âmbito do plano para os processos de florestação e reflorestação, e do facto de 

�As acções de arborização e rearborização com recurso a espécies de rápido crescimento 

exploradas em revoluções curtas estão condicionadas a autorização...�, nos termos do n.1 do 

Art.º 1.º do Dec. Lei n.º 175/ 88, de 17 de Maio, uma vez que o presente pedido se refere à 

mobilização do solo para reflorestação, com a constituição de um povoamento simples de 
Eucalyptus globulus. 
(�) 
Presente Parecer Técnico da Direcção Geral dos Recursos Florestais � Núcleo Florestal do 

Centro Litoral � do qual se transcreve o seguinte: 
(�) 
�Feita uma vistoria ao local, é nosso entendimento que, a arborização com aquela espécie é 

tecnicamente viável, adaptando-se a espécie pretendida à estação ( condições de solo e clima ), 

tendo sido o proprietário informado das melhores técnicas de preparação do solo e da 

plantação.�(�) 

 
Presente ainda parecer da CCDRC, que se transcreve na íntegra: 
 
�Em referência ao pedido apresentado por V. Exª nestes Serviços em 2007.05.29, informa-se 

V. Exª que havendo ocupação de faixa de Reserva Ecológica Nacional (REN), a acção em 

causa tem enquadramento no Anexo IV do Decreto Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro e 
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apenas está sujeita a comunicação prévia à CCDR, após autorização da Direcção Geral dos 

Recursos Florestais, o que se verifica nesse caso, conforme se infere do ofício NFCL/1396 de 

2007.04.27 do Núcleo Florestal do Centro Litoral da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 

considerando-se assim cumprido o disposto no Dec. Lei 180/2006. 

Mais se informa V. Exª que só no caso de haver ocupação da faixa de 10 metros junto à linha 

de margem da Ribeira dos Bernardos é que a pretensão carece de licença de utilização do 

domínio hídrico.� 

 

A Câmara após analisar o assunto, e todos os pareceres emitidos e transcritos delibera, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, 

autorizar a plantação pretendida pelo requerente, nos termos do parecer dos técnicos da 

Câmara chamando ainda a atenção para a norma referida no mesmo parecer, que proíbe 

plantações deste género a menos de 30 metros das nascentes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

(DIRM)� PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS 

 

 
933 - Presente requerimento apresentado pela firma �Construções Pragosa, S.A.�, datado de 1 de 

Junho de 2007, a solicitar a aprovação do Plano Definitivo de Trabalhos, acompanhado do Plano 

de Pagamentos, da empreitada em epígrafe. 
 
Presente informação da DIRM com a ref. SS-09.07, propondo o indeferimento da pretensão em 

epígrafe, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 159º e no 2 do art. 160º do Dec. � Lei N.º 
59/99, de 2 de Março, com os seguintes fundamentos: 

 
a) o plano de trabalhos deve ser um instrumento de gestão efectivo com uma determinada 

função no âmbito da execução da obra, guiando essa mesma execução, não sendo por isso 

possível aprovar um plano definitivo ou a sua modificação depois do termo da obra; 
 
b) o plano de trabalhos proposto subverte o plano de trabalhos inicial, na medida em que 

considera o prazo de execução prorrogado por mais 50 dias.  
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. SS � 09.07 

anexa (Anexo 3), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera não aprovar o 

plano definitivo de trabalhos e Plano de Pagamentos, da empreitada �Beneficiação da 

Rua da Embra�, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 159º e no n.º 2 do art. 160º 

do Dec. � Lei N.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - ADESER II: PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA O FUNCIONAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO BAIRRO 

DE CASAL DE MALTA 
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934 - Presente informação n.º 29/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 30/03/2007, dando conta que a ADESER II, Instituição Particular de 

Solidariedade Social da Marinha Grande, apresentou a esta autarquia um ofício datado de 22 de 

Janeiro último, relativo a um pedido de apoio para o desenvolvimento dos seus projectos de 
intervenção social no bairro de casal de malta, nomeadamente aqueles que se dirigem á 

comunidade infanto-juvenil, a saber, Projecto OTL �O Nosso Mundo� e �Gabinete Mão 

Aberta�, actividades que se realizam durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 

2007 e 31 de Dezembro de 2007. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a natureza das 

actividades, que têm como objectivos a promoção e o estímulo de comportamentos 

saudáveis e o desenvolvimento de competências sociais entre os jovens; considerando que 

estão previstas inúmeras acções de educação não formal nas áreas das tecnologias de 

informação e comunicação; considerando que as actividades sustentam de forma visível a 

prevenção junto daquela comunidade do abandono escolar; considerando que está ainda 

em funcionamento o Gabinete de Mediação de Conflitos;  

 

Considerando que estes projectos necessitam, para além de meios financeiros destinados 

aos recursos humanos especializados, de verbas capazes de permitir a aquisição de 

materiais básicos para desenvolvimento de actividades desafiantes com crianças e jovens, 

e considerando que a falta de apoio das autarquia poderá significar o abandono das 

conquistas já alcançadas com este projecto, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

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

11 de Janeiro, a atribuição de um apoio financeiro de 30.000 � (trinta mil euros) à 

ADESER II, contribuinte n.º 505 933 870, com morada nos pavilhões da ADESER, Rua 

da Indústria, 2430 069 Marinha Grande, que se destina a comparticipar nos custos de 

implmentação dos projectos �O Nosso Mundo�, �Gabinete Mão Aberta�  e Gabinete de 

Mediação de Conflitos, a retirar da rubrica 040701 de acção prevista para o efeito no 

PAM 2007  - 2007/A/56. 

 

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

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

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

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

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia dos estatutos; Cópia da publicação 

dos Estatutos no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia 

da Declaração de Inicio de Actividade nas Finanças. 

 

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. 
 

 

9 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO EM SÃO PEDRO DE MOEL � 

GUIDA E GUARDADO, LDA 
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935 - Relativamente ao pedido de ocupação com espaço público com um quiosque em espaço 

público em S. Pedro de Muel, formulado empresa Jornalinho da Avenida, cumpre informar: 
 
�De acordo com a minha apreciação será interessante a valência cultural introduzida com um 

serviço inovador e essencial ao uso deste espaço balnear. 
 
Relativamente ao equipamento proposto, a solução é adequada ao local, as dimensões e os 

materiais conformam alguma coerência com a imagem de qualidade que se deseja neste 
aglomerado e resulta num objecto arquitectonicamente interessante e com condições para o uso 

a que se destina. 
 
Pelo acima exposto, emite-se informação técnica favorável, a uma ocupação estimada de 

5,50m2 no Largo dos Antigos Armazéns, de acordo com os elementos apresentados, no entanto 

ressalvamos a necessidade de dar cumprimento ao disposto no Regulamento Municipal quanto 
ao regime de Concessão expressa no seu artigo 5.º.� . 
 
Presente pedido para ocupação de espaço público em São Pedro de Moel , com um quiosque, 

apresentado por �Jornalinho da Avenida Guida e Guardado, Lda�, bem como informação n.º 

MIG.08.020, de 14/06/2007, da DOPU. 
 
A Câmara delibera autorizar excepcionalmente este ano dado que o requerente se 

comprometeu a assegurar a instalação do apoio da Biblioteca considerado de interesse 

turístico-cultural e consequentemente de interesse municipal. 

 

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

Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira. 

 
 
10 - REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO 

PEREIRA 
 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira pretende ver respondidas as seguintes questões, no 

seguimento do atendimento efectuado na reunião pública do dia 14/06/2007 aos sócios da Casa 
de Pessoal dos Trabalhadores da Câmara Municipal: 
 

 Quando é que caducou o seguro de saúde: no mandato anterior ou já neste mandato? 
 

 Se houve diminuição de subsídio para a Casa de Pessoal do ano de 2002 para 2003? 
 

 

11 - TAXAS A COBRAR NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA 

  

 

936 - Presente proposta relativa às taxas a cobrar no Parque de Campismo de Vieira de Leiria. 
 
A Câmara, em cumprimento do disposto no art.º 64º, n.º 6, alínea a), e para efeitos do 

art.º 53º, n.º 2, alínea e), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera apresentar à Assembleia 

Municipal a seguinte proposta para estabelecer as taxas municipais a cobrar no Parque 
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de Campismo de Vieira de Leiria e fixar os respectivos quantitativos, alterando deste 

modo os artºs 37º e 38º, Secção I do �Regulamento de Taxas a cobrar pela Câmara 

Municipal da Marinha Grande�:  

 

 Parque de Campismo da Vieira 

de Leiria 

  

    
 Proposta de preços por dia Preço   
 Adultos 2,50 �  
 Crianças até 6 anos 0,00 �  
 Crianças dos 6 aos 10 anos 1,20 �  
 Visitantes com mais de 10 anos 1,50 �  
 Tenda  até 4m2 2,00 �  
 Tenda de4 a 12m2 2,50 �  
 Tenda de 12 a 25m2 3,00 �  
 Atrelado 1,70 �  
 Autocaravana 4,00 �  
 Roulotte/Caravana 3,50 �  
 Automóvel 2,20 �  
 Moto 1,50 �  
 Electricidade 6 amp. Por tenda 2,20 �  
 Electricidade 16 amp.por tenda 3,00 �  
    

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
�A nossa abstenção prende-se com o facto de neste momento não nos ser apresentada 

qualquer outra alternativa à abertura do Parque de Campismo de Vieira de Leiria e não 

querermos prejudicar os utentes do mesmo. 

No entanto não podemos deixar de manifestar o nosso desagrado e preocupação pela forma de 

condução deste processo. 

Não se justifica que seja apresentada esta solução já na altura da época balnear, quando o 

parque deveria estar em funcionamento e sem que se tenha tido o cuidado de atempadamente 

seguir todos os trâmites necessários para uma adequada abertura do mesmo. 

Há também ainda a considerar a falta de informação que tivemos e que não nos permite 

avaliar a legalidade de toda a situação. 

Esperamos contudo que haja a partir de agora uma total responsabilidade nas soluções 

criadas por parte de quem as apresenta de modo a que a legalidade dos actos seja respeitada e 

que sejam proporcionadas as condições necessárias tanto ao bom funcionamento do Parque de 

Campismo como ao bem-estar dos seus utentes.� 

 
O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto:  

 
�Votámos favoravelmente esta proposta que apresentamos por, contra às expectativas dos 

alertas pelos vários telefonemas recebidos de interessados na exploração, o concurso de 

adjudicação ter ficado deserto, e por isso não haver outra alternativa para funcionamento do 

Parque do que assumir a sua exploração por administração directa. 

E, por tal situação, se nos ter colocado esta necessidade que não era previsível pelas razões 

acima apontadas. 
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Registamos reconhecidos a colaboração dos colegas do P.S., na ultrapassagem das 

dificuldades de última hora, na criação dos mecanismos processuais que houve necessidade de 

implementar, para pôr a funcionar o Parque por administração directa. 

Registamos ainda, que assim, o Parque de Campismo vai ficar aberto ao público, a partir do 

dia 07 de Julho (1ª semana do mês), mais ou menos na mesma  data em que tem aberto nos 

anos transactos.�  

 

 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

937 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17,45 

horas, depois de ter sido interrompida durante o período das 13,00 horas às 15,30 horas, 

para almoço. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


