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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia catorze 

de Junho de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos catorze 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 Vice- 
Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Artur Pereira de Oliveira 
 

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

O Sr. Presidente não esteve presente por se encontrar no congresso da ANMP. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira não esteve presente por se encontrar na cidade 

da Guarda, ao serviço da CPCJ. 
 
            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. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
 

2. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.06.2007 

Acta n.º 12 

 

 3 

3. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

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

4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR LUÍS ANTÓNIO GUARDA 

DOMINGUES. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

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

SENHOR JOSÉ MANUEL RINO PEREIRA � RECTIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO N.º 595 DE 11/05/06 
 

6. RESUMO DE TESOURARIA 
 

7. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 





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.�  





 REQ 2646/06 � PC 413/06   - MARIA GRAÇA ALVES MALTA FERREIRA

 

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





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

774 - REQ 1145/07 � PC 205/07 � Presente requerimento de JOSÉ AUGUSTO SOUSA 

FERREIRA, com residência na Rua das Vergieiras n.º 37, Vergieiras, Freguesia e Concelho da 

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

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

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

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

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

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

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

condicionalismos: 
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  a) O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

  

b) O muro não poderá exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

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

não poderá exceder a altura de 0,80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados 

com a altura máxima de 0,70 m.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

775 - REQ 2005/07 � PC 506/06 � Presente requerimento de CARLOS SOUSA JORGE, 
com residência na Rua do Rego n.º 2, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar, sita em Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura, com 

os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

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

  

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

cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

3. Prolongamento das infra-estruturas em falta, nomeadamente a rede de saneamento 

que se encontra nas proximidades da propriedade; 

  

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

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

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

de 04 de Setembro;  

   

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 delibera informar que devem ser respeitados todos os condicionalismos de infra-

estruturas constantes do parecer técnico da DATLO com data de 26/03/2007.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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776 - REQ 1820/07 � PC 313/01 � Presente requerimento de SILVARIS-INVESTIMENTOS 

IMOB.E TURÍSTICOS,SA, com sede em Campo Grande n.º 152, 4.º, Lisboa, solicitando a 
aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de quatro moradias em 

banda e muros de vedação e aos projectos das especialidades, sitas na Rua da Boavista, 

Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente alterações ao projecto de arquitectura aprovado que detêm parecer técnico 

favorável que se transcreve: �Não se vê inconveniente na sua aprovação.� 

 

Presente projecto de especialidade relativos 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. 

 

 

777 - REQ 985/07 � PC 170/06 � Presente requerimento de ADRIANO BARBEIRO NETO, 
com residência na Rua dos Poços n.º 47, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidade referentes ao processo de 

licenciamento da construção de duas moradias geminadas e muros de vedação, sitas na Rua da 

Boavista, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 07/09/2006. 

  

Presente informação técnica que refere ter sido dada resposta aos condicionalismos da 

arquitectura comunicados pelo ofício nº1750/06 de 25/09. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
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A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

  

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

de esgotos, a Câmara  defere o projecto apresentado, com o condicionalismo de 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 do colector e reposição de pavimento é de 5.712,56� (cinco mil setecentos e doze 

euros e cinquenta e seis cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

778 - REQ 1577/07 � PC 213/06 � Presente requerimento de DANIELA CRISTINA 

MONTEIRO VERÍSSIMO, com residência na Rua Fonte Elvira n.º 17, Freguesia de Vieira 

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

especialidade referentes ao processo de licenciamento da alteração de uma moradia para 

instalação de um Instituto de Beleza, sita em Rua dos Vidreiros n.º 70, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 20/07/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade 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 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. 

 

 

779 - REQ 1929/07 � PC 343/07 � Presente requerimento de CARLOS AUGUSTO SERRA 

PEREIRA, com residência na Rua Duquesa de Caminha n.º 16, S. Pedro de Moel, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua 

Duquesa de Caminha, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou 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).  
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   b) A marcação da ocupação seja feita pelos serviços de fiscalização. 

  

   c) As obras deverão ser suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, conforme estipula o   

art.º 41.º do R.M.E.U. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

780 - REQ 1922/07 � PC 341/07 � Presente requerimento de ODETE MARQUES VIEIRA 

RODRIGUES, com residência na Rua Casal Galego n.º 40, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

Galego n.º 40, 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. 

 

 

781 - REQ 1956/07 � PC 347/07 � Presente requerimento de ELISIO LOPES DUARTE, 
com residência no Bairro Rainha Santa Isabel n.º 12, Salgueiro, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita no 

Bairro Rainha Santa Isabel n.º 12, R/c, Salgueiro, 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. 

 

 

782 - REQ 1564/07 � PC 284/07 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO SILVA 

PINTO, com residência na Rua dos Cravos n.º 10, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

Cravos, Comeira, 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 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. 

 

 

783 - REQ 1994/07 � PC 353/07 � Presente requerimento de CONDOMÍNIO DO PRÉDIO 

SITO AV. 1º DE MAIO N.º5, com sede na Avª 1º de Maio n.º 5, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de um edifício  e solicitando 

autorização para ocupação da via pública, em Avª 1º de Maio n.º 5, 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. 

  

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. 

 

 

784 - REQ 1797/07 � PC 312/07 � Presente requerimento de MARIA CLEMENTINA 

JORGE FERREIRA CANTANTE, com residência na Rua Terreiro do Penisco n.º 50, Pilado, 

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

uma moradia, sita na Rua Terreiro do Penisco, 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 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. 

 

 

785 - REQ 1831/07 � PC 317/07 � Presente requerimento de FRANCISCO MANUEL 

FERNANDES AVENCA, com residência na Rua Alto Douro n.º 9, Freguesia e Concelho da 

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

Alto Douro, 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. 

 

 

786 - REQ 1587/07 � PC 287/07 � Presente requerimento de ANABELA CORDEIRO 

DUQUE, com residência na Rua da Agroeira n.º 29, Amieira, Freguesia e Concelho da 

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

telheiro, sito na Rua da Agroeira n.º 29, Amieira , Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

condicionalismos:  

  

        - seja 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. 

 

 

787 - REQ 1853/07 � PC 320/07 � Presente requerimento de JOÃO PEREIRA VICENTE, 
com residência na Rua Cova do Lobo n.º 58, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.06.2007 

Acta n.º 12 

 

 10 

Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua Cova do 
Lobo n.º 58, R/c, Escoura, 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. 

 

 

788 - REQ 792/07 � PC 558/01 � Presente requerimento de PEREIRA COSTA E 

GAMEIROS,LDA., com sede na Avª Victor Gallo n.º 83-C, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de 

um bloco habitacional e infra-estruturas, sito em Cumeiras, Embra, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

1. Apresentar, no prazo máximo de seis meses, os projectos de especialidades 

aplicáveis, ao abrigo do nº4º 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. 

 

 

789 - REQ 1077/07 � PC 192/07 � Presente requerimento de ARTUR MARTINS 

FONSECA, com residência na Rua Dª Júlia Soares Vieira Matias, Freguesia e Concelho da 

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

moradia unifamiliar e muros, sita na Rua Dª Júlia Soares Vieira Matias, 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 de notificação, dos 

seguintes elementos: 

  

a) Plantas dos pisos térreo e 1.º andar, à escala 1/100, prevendo a menção do uso e 

área de todos os compartimentos propostos, nos termos do disposto no Art.º 10º do 

RMEU, e a adequação da proposta de edificação ao disposto no Dec.-Lei n.º 

163/2006, de 08/08; 

  

b) Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projecto, enunciando, 

cumulativamente, o cumprimento integral das disposições contidas no Dec.-Lei n.º 
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163/2006, de 08/08, relativo às normas técnicas sobre acessibilidade a pessoas com 

deficiência e mobilidade condicionada;  

  

c) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º 

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

04/06 e o plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos 

acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 

esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas com 

deficiência e mobilidade condicionada, face o disposto no Dec.-Lei n.º 163/2006, de 

08/08;   

  

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

obra, na extensão total do prédio confinante com o arruamento público a poente;  

  

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;  

  

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

pintados. O muro confinante com a Rua D. Júlia Soares Vieira Matias 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. 

 

 

790 - REQ 1583/06 � PC 298/06 � Presente requerimento de DOMINGOS PEREIRA 

CARVALHO, com residência na Rua D. Dinis, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria 

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

(legalização) da construção de um telheiro, sito em Praia da Vieira, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, nos termos do disposto no Art.º 31º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06, por violar o alvará de loteamento n.º 18/87, 

em nome de Pereira, Costa e Gameiros, Lda.  

 

Mais deliberou cometer aos serviços jurídicos os procedimentos necessários com vista à 

demolição do que foi construído ilegalmente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 


 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- António Francisco Duque Cotrim, solicita autorização para colocação de lápide e 

construção de murete, na sepultura temporária n.º 1925 do cemitério de Casal Galego � registo 
de entrada n.º 4064 de 04.05.2007; 
 
- António Joaquim Carvalho Caçoete, solicita autorização para colocação de lápide e 

revestimento em pedra, na sepultura temporária n.º 1282 do cemitério de Casal Galego � 
registo de entrada n.º 4539 de 21.05.2007; 
 
- Carlos Manuel André de Sousa, solicita autorização para colocação de lápide e revestimento 

em pedra, na sepultura temporária n.º 1893 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
n.º 4592 de 22.05.2007; 
 
- António Manuel Alves Matias, solicita autorização para colocação de lápide e revestimento 

em pedra, na sepultura temporária n.º 1930 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
de fax n.º 940 de 31.05.2007; 
 
- Maria da Conceição Coelho Ribeiro Leal, solicita autorização para colocação de lápide, na 

sepultura temporária n.º 1908 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada de fax n.º 944 

de 31.05.2007; 
 
- Sandra Pereira Alves, solicita autorização para colocação de lápide e revestimento em pedra, 
na sepultura temporária n.º 1930 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 5118 de 

06.06.2007; 
 
- Rosa  Maria Madeira Nunes Fernandes, solicita autorização para construção de murete, na 

sepultura temporária n.º 1941 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 5119 de 

06.06.2007; 
 
- Maria Helena Ferreira Dantas Vieira, solicita autorização para colocação de lápide, na 

sepultura temporária n.º 1915 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 5120 de 

06.06.2007. 
 
Considerando que: 
  
- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que o 

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

Câmara Municipal; 
 
- Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

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

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

no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor,  
revertendo para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e 

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

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

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

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

solicitados. 

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE - PLANO DE TRABALHOS DEFINITIVO 
 

 

792 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/17 e data de 06/06/2007, em que se 
propõe a não aprovação do plano de trabalhos definitivo, plano de pagamentos, carga de mão-
de-obra e carga de equipamento da empreitada em título. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/17, que se anexa 

(Anexo 1) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto n.º 3 do art. 159º do Dec. � Lei 59/99, de 02 de Março, não aprovar o plano de 

trabalhos definitivo, plano de pagamentos, carga de mão-de-obra e carga de equipamento 

à empresa �Telhabel, SA� relativos à empreitada �Construção do Centro Empresarial da 

Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR LUÍS ANTÓNIO GUARDA DOMINGUES. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

 

793 - Presente requerimento apresentado por Luís António Guarda Domingues, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua António 

Guerra/Rua Manuel Pereira Roldão, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 12/2007/MAC, de 25 de Maio, na qual se apreciam os factos invocados 

pelo requerente, concluindo-se que: 
 

 Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil 
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extracontratual das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública 

não deve a Câmara Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pelo 

requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 12/2007/MAC, que fica 

anexa (Anexo 2) e se dá por reproduzida, delibera notificar o requerente para audiência 

prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento do pedido apresentado, na medida em que não se encontram 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

públicas no domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o artigo 2º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e com o artigo 96º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

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

SENHOR JOSÉ MANUEL RINO PEREIRA � RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

N.º 595 DE 11/05/06 
 


794 - Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno por parte 

do Senhor José Manuel Rino Pereira na reunião de 11/05/06, por se ter verificado um erro de 
escrita, passando o nome José Manuel Rino Pereira Regina para José Manuel Rino Pereira, nos 

termos do artigo 148º, do Código do Procedimento Administrativo. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, delibera, nos termos do artigo 148º, do 

Código do Procedimento Administrativo, rectificar a deliberação n.º 595 de 11/05/06: 

onde se lê �... José Manuel Rino Pereira Regina...� deverá ler-se �...José Manuel Rino 

Pereira...�. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





6 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia treze de Junho de dois mil e sete, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.409.194,08 � (três 

milhões, quatrocentos e nove mil, cento e noventa e quatro euros e oito 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. VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

3. PC 854/05 � REQ. 602/07 � FERNANDO RODRIGUES ANTUNES E OUTRA � 

VISTORIA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

 

4. DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DE ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

6. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS 

NECESSÁRIOS PARA DESCARGA DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DA 

EMPRESA NA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 

 

7. �ARRANJOS EXTERIORES DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DA PASSAGEM E 

DA PRAIA DA VIEIRA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2000 - DEEM - 

RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

8. �REDE DE COLECTORES DOMÉSTICOS NO LUGAR DA MOITA� � C. 

LIMITADO N.º 02/06 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

9. �EXECUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA E DISTRIBUIDORA DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE� � C. PÚBLICO N.º 05/05 � DIRM -  

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

10. �ILUMINAÇÃO DA PRAÇA AFONSO LOPES VIEIRA E ZONA 

ENVOLVENTE� � C. LIMITADO N.º 10/01 � DIRM -  RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

11. �EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA�� 

AJUSTE DIRECTO N.º 09/06 - DEEM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

12. APROVAÇÃO DE PEDIDO DO ISLA PARA ACOLHIMENTO DE 

ESTAGIÁRIA NA REDE SOCIAL 

 

13. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE TERRENO 

NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO 

DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE 

 

14. PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO/COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO 

TARRAFAL, EM CABO VERDE 
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15. APOIO CONVÍVIO DE IDOSOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

16. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR RENATO JOSÉ FERREIRA 

DE SOUSA. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 

 
17. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA EN 242 - ALBERGARIA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 01/2007 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 
18. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA EN 242 - ALBERGARIA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 01/2007 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

19. LOTEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA � SITO NOS TERRENOS ENTRE A 

RUA DA FOZ E A RUA DA LAGOA 

 

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

 

21. ABERTURA DA ÉPOCA BALNEAR 2007 NA PRAIA DA VIEIRA 

 

22. �ROAD SHOW BIKE TOUR� � PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS DE 

RUÍDO, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE  

 

23. APOIO À 4ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES � 2007 
 

24. APOIO À 4ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES � 2007 

 

25. 10.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 





 

1 � VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

 

795 - REQ 4115/01 � PC 945/01 � Presente requerimento de FILIPE FERREIRA DUARTE, 
com residência na Rua 4 n.º 8, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando 

informação prévia acerca da viabilidadede construção de uma moradia e operação de destaque, 

sita na Rua das Andorinhas, Tojeira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Depois de analisar a pretensão, a Câmara deliberou: 

 

Informar não ser viável, por ser passível de indeferimento ao abrigo da alínea a) do n.º1 

do artigo 63º do Dec.-Lei 445/91 de 20/11, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 250/94 de 

15/10, por "desconformidade com alvará de loteamento (...) válido nos termos da lei", 

uma vez que se propõe a sub-divisão de um lote constituído por força do aslvará de 

loteamento n.º 22/86. 
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Mais deliberou informar que esta operação só poderá ser viável mediante apresentação e 

consequente aprovação de um processo de alteração do loteamento em causa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

2 � PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

796 - REQ 1633/07 � PC 662/06 � Presente requerimento de MARIA ASCENSÃO 

FERREIRA CUSTODIO MORAIS VARELA, com residência na Rua D.Dinis n.º 2, 

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

unifamiliar e muros de vedação, sita em Juncal, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 08/03/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED 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 o requerente, de que aquando do pedido da emissão do alvará de 

licença de construção deve apresentar o projecto da rede de gás devidamente aprovado 

pela respectiva entidade licenciadora. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

797 - REQ 1445/07 � PC 259/07 � Presente requerimento de MARIA CEU GOMES JORGE 

VEIGA, com residência na Rua Vila Real de Stº António, Embra, Freguesia e Concelho da 

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

Vila Real de Stº António, Embra, 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 
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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. 

 

 

798 - REQ 1939/07 � PC 345/07 � Presente requerimento de JOÃO MANUEL ALVES 

PALMELA, com residência na Rua Tenente Cabeleira Filipe n.º 12, Freguesia e Concelho da 

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

Tenente Cabeleira Filipe, 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. 

 

 

799 - REQ 2007/07 � PC 515/06 � Presente requerimento de ISABEL MARIA MARQUES 

LEMOS, com residência na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 23, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 
estabelecimento de bebidas, sito na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 23, S. Pedro de Moel, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir condicionado a apresentar, no prazo máximo de seis meses, projectos de 

especialidades aplicáveis, nos termos previstos no nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 555/99 de 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

800 - REQ 662/07 � PC 253/02 � Presente requerimento de MANUEL TERENO 

MARTINS, com residência na Rua Circular, Lote 75, Urbanização das Trutas, Freguesia e 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um armazém de apoio 

à industria, sito na Rua da Marinha Pequena, Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de câmara de 02/11/06. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de água, esgotos 

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

transcreve: �Propõem-se o deferimento dos projectos de especialidades apresentados� 

  

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. 

 

 

801 - REQ 2806/97 � PC 986/97 � Presente requerimento de TOMÁS MANUEL 

GAMEIRO MENDES SILVA, com residência na Rua 62 n.º 13, Boavista, Freguesia e 

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

construção de um 1º andar sobre R/chão existente e alteração e ampliação deste, sito na Rua 62 

n.º 13, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo da alínea b) do nº1 do artigo 63º do Dec. Lei 445 de 20/11 com as 

alterações introduzidas pelo Dec. Lei 250/94 de 15/10, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o artigo 59º do RGEU. 

  

Mais deliberou informar que foi largamente ultrapassado o prazo concedido, em sede de 

audiência prévia, para apresentar os elementos que entendesse por necessários à 

rectificação das questões relacionadas com o incumprimento do referido artigo.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

802 - REQ 1879/07 � PC 582-07 � Presente requerimento de JOÃO BARROS SOUSA 

AMEIXA, com residência na Rua Terreiro do Penisco n.º 6, Pilado, Freguesia e Concelho da 

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

Terreiro do Penisco n.º 6, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

 

 

803 - REQ 2087/07 � PC 369/07 � Presente requerimento de FERNANDO ALBERTO 

CAMINHO VALENTE, com residência na Rua de Santo António n.º 2, Freguesia e Concelho 
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da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na 
Rua de Santo António, 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 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. 

 

 

804 - REQ 199/01 � PC 672/97 � Presente requerimento de MANUEL VIEIRA FRAZÃO, 
com residência em Vale Travesso, Freguesia de Nª Srª da Piedade e Concelho de Ourém, 

solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de um bloco 

habitacional, sito em Rua António Batista, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

  

a)- apresentar os projectos de especialidades aplicáveis, nos termos do nº4 do artigo 20º 

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

de 4 de Junho. 

  

b)- Apresentar autorização de 2/3 do condomínio, para as alterações propostas em espaço 

comum. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

805 - REQ 2536/03 � PC 510/03 � Presente requerimento de MANUEL JOSÉ MENDES 

SIMÕES, com residência na Rua 25 de Abril n.º 27, Fracção J, Freguesia de Moita e Concelho 

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

uma garagem e um telheiro, sita na Rua 25 de Abril n.º 27, Freguesia de Moita e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou:  

  

Indeferir, ao abrigo do n.º 4, do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por a obra ser susceptível de manifestamente 

afectar a estética da povoação e a sua adequada inserção urbana, face a proposta de 

polígono de construção com um afastamento francamente reduzido em relação ao eixo do 

arruamento público confrontante e apresentar um plano marginal descurado de qualquer 

qualidade estética.  
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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 alegação 

às questões que motivaram o indeferimento.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

806 - REQ 431/07 � PC 162/00 � Presente requerimento de MARIA CONCEIÇÃO 

COELHO BRÁS SILVA MARQUES, com residência na Rua 1º Dezembro n.º 36, 

Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações à 

arquitectura e às especialidades do processo de licenciamento da construção de uma moradia, 

sita na Rua 1º Dezembro n.º 36, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura que detém parecer técnico favorável. 

   

Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de águas residuais, 

relativamente à qual incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Propõe-se o 

deferimento do projecto de alterações à rede predial de águas residuais.� 

  

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. 

 

 

807 - REQ 1634/07 � PC 664/06 � Presente requerimento de MARIA ASCENSÃO 

FERREIRA CUSTODIO MORAIS VARELA, com residência na Rua D. Dinis n.º 2, 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros de vedação, sita em Lote 10, Juncal, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 08/03/2007. 

  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento 
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Mais deliberou informar o requerente, de que, aquando do pedido da emissão do alvará 

de licença de construção, deve apresentar o projecto da rede de gás devidamente 

aprovado pela respectiva entidade licenciadora. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

808 - REQ 538/07 � PC 659/06 � Presente requerimento de JOSÉ RUI L. SERRAS PIRES, 
com residência na Rua Álvaro Duarte nº 1, 1º, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

comércio a retalho especializado de produtos alimentares, sito na Rua da Azambuja n.º 28, R/c, 

Fracção A, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

809 - REQ 1788/07 � PC 873/01 � Presente requerimento de MARIA JUDITE FERREIRA 

ALEXANDRE, com residência na Rua Alípio Reis Alves n.º 3, Freguesia e Concelho da 

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

estabelecimento de bebidas, sito na Rua Augusto Costa, Tojeira de Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos:  

  

1. Apresentar os projectos de especialidades aplicáveis ao abrigo previstos pelo nº4 do 

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

Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho; 

2. Apresentar peças gráficas e/ou escritas que venham dar respostas às questões 

suscitadas pelo parecer do Centro de Saúde , nomeadamente: 

  

2.1 Devem ser respeitados todos os normativos e disposições legais em vigor, 

nomeadamente o Decreto Regulamentar nº4/99 de 01/04 e Regulamento CE  

852/04 de 29/04, devendo ter-se especial atenção que: 

  

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

para o exterior ou dotados de dispositivos de ventilação e iluminação artificial. 

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

dimensão e funções das respectivas instalações, devendo ter-se em especial 

atenção na zona do armazém, arrumos e instalações sanitárias;  

  

- Na instalação sanitária dos funcionários deve ser prevista uma zona de 

vestuário, na qual devem existir armários regulamentares na proporção de um 

por cada trabalhador. 

  

3.  Execução dos arranjos exteriores tidos por necessários para garantir o bom 

acabamento da obra.   
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

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

 

�Votei favoravelmente porque o Sr. Vereador do Urbanismo e Presidente em exercício me 

garantiu que estão cumpridos todos os elementos iniciais do licenciamento e que as alterações 

de construção que motivaram o embargo estão totalmente sanadas e objecto do competente 

desembargo.� 

 

 

810 - REQ 2723/05 � PC 567/05 � Presente requerimento de RAFAEL GASPAR INÁCIO, 
com residência na Rua da Sede n.º 9, Pero Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de legalização de uma moradia, sita na Rua 2 n.º 68, Pero 

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

  

Indeferir ao abrigo do nº5 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as 

alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis designadamente: 

  

- Ponto 7 do artigo 16º do Dec.Lei 64/90 de 21/02; 

 - Artigos 73º, 74º, 86º e 121º do REGEU; 

  

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 alegação às 

questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

811 - REQ 271/07 � PC 306/06 � Presente requerimento de CAPITAL IN-

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

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

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita em Colmeias, Outeirinhos, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

projectos das especialidades, nomeadamente de estabilidade, redes de águas, esgotos, gás 

e de isolamento térmico, nos termos previstos na alínea m) do n.º 1 do artigo 11º da 

Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro; 

  

2) Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra;  
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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 06/04, 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09; 

  

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. 

  

5) Mais se informa que a licença de autorização fica condicionada à prévia apresentação 

da certidão da CRP da alteração operada sobre o lote. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

812 - REQ 272/07 � PC 307/06 � Presente requerimento de CAPITAL IN-

URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua S. Pedro de Moel n.º 141, 

1º Esq., Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita em Colmeias, Outeirinhos, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

projectos das especialidades, nomeadamente de estabilidade, redes de águas, esgotos, gás 

e de isolamento térmico, nos termos previstos na alínea m) do n.º 1 do artigo 11º da 

Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro; 

  

2) Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução 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 06/04, 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09; 

  

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. 

  

5) Mais se informa que a licença de autorização fica condicionada à previa apresentação 

da certidão da CRP da alteração operada sobre o lote. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

813 - REQ 1336/07 � PC 702/06 � Presente requerimento de BRIZIDA CONCEIÇÃO 

LOPES MARTINS, com residência na Rua dos Francos n.º 102, Amieira, Freguesia e 
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Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de 
alterações a uma moradia e anexo, sita na Rua dos Francos, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente parecer técnico favorável, sobre o projecto de arquitectura. 

  

Presente projecto de especialidades, relativo à estabilidade, devidamente instruído com 

declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no nº8 

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

Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho. 

  

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. 

 

 

814 - REQ 1895/07 � PC 192/06 � Presente requerimento de ALICE DOMINGUES 

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

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

processo de licenciamento da construção de duas moradias e muros, sitas na Travessa dos 
Pimentas Norte, Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/02/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos à estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, projecto de segurança contra riscos de incêndio para o 

parque de estacionamento da cave 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 às infra-estruturas de prolongamento do colector de 

saneamento doméstico, a Câmara  defere o projecto apresentado, pelo que deverá prestar 

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

dada pelo decreto-lei n.º 117/01, de 04 de Junho, tendo em conta que o orçamento para a 

execução do colector de saneamento doméstico e reposição do pavimento é de 3.943,00� 

(três mil novecentos e quarenta e três euros). 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

815 - REQ 1337/07 � PC 86/06 � Presente requerimento de EDGAR GUERRA VELOSO, 
com residência na Estrada da Nazaré n.º 198, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

licenciamento da alteração e ampliação de uma garagem, sita em Amieirinha, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 8/03/2007. 

  

Presentes 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. 

  

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. 

 

 

816 - REQ 790/07 � PC 362/05 � Presente requerimento de ALBERTINO BARBEIRO 

GASPAR, com residência na Rua Central n.º 58, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações e projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, anexo e muros, sita em 
Lote 22, Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 24/08/2006. 

  

Presente alterações ao projecto de arquitectura encontram-se aptas a merecer aprovação. 

  

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. 

 

 

817 - REQ 2019/07 � PC 719/06 � Presente requerimento de PINGO DOCE-

DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SA, com sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 9, Letra 
J, Lisboa, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
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licenciamento da remodelação interior de um supermercado, sito em Avª da Liberdade n.º 139 a 

147/155, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/03/2007. 

  

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. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

818 - REQ 2014/07 � PC 205/06 � Presente requerimento de EMPOGARÇA-

CONSTRUÇÕES DA GARCIA, com sede na Rua 3 n.º 58, Garcia, Freguesia e Concelho da 

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

processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, garagens e muro, sito na 

Rua do Rego, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/12/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, projecto de segurança contra riscos de incêndio para o 

parque de estacionamento da cave 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 prolongamento do colector de 

águas pluviais, a Câmara  defere o projecto apresentado, pelo que deverá prestar caução 

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

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

execução do colector de águas pluviais e reposição do pavimento é de 35.140,00� (trinta e 

cinco mil cento e quarenta euros). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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819 - REQ 1812/07 � PC 897/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

SOC.CONST.OB.PUB.LDA, com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades 

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

muros de vedação, sito na Rua Cabo Verde, Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 11/01/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, projecto de segurança contra riscos de incêndio para o 

parque de estacionamento da cave 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. 

 

 

820 - REQ 1402/07 � PC 823/03 � Presente requerimento de JOSÉ MANUEL GOMES 

CARDOSO, com residência na Travessa da Sede n.º 18, Pero Neto, Freguesia e Concelho da 

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

construção de uma moradia, anexos e muros, sita em Pero Neto, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

821 - REQ 1532/07 � PC 20/06 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERNANDES 

CRUZ, com residência na Travessa Joaquim Marques Nobre n.º 45, 1º, Várzea, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma habitação unifamiliar, sita em Rua Prof. Dr. José Custódio 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

822 - REQ 1944/07 � PC 16/06 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA-

VIDROS,S.A., com sede na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação dos projectos das especialidades ao processo de licenciamento da 

construção de um armazém, sito na Rua da Estação, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade de um muro de suporte e 

vedação devidamente instruído com declarações de responsabilidade do seu autore, 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 de esgotos pluviais relativamente 

aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se apto a 

merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

  

Mais deliberou informar que quanto ás infra-estruturas publicas, a Câmara  defere o 

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

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

04 de Junho, tendo em conta que o orçamento apresentado para a execução de um passeio 

é de 3.105,32� ( três mil cento e cinco euros e trinta e dois cêntimos) e execução do 

colector de drenagem pluvial na Rua da Estação de 36.089,29 � (trinta e seis mil e oitenta 

e nove euros e vinte e nove cêntimos), o que totaliza o valor de 39.194,61� (trinta e nove 

mil cento e noventa e quatro euros e sessenta e um cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

823 - REQ 1809/07 � PC 189/07 � Presente requerimento de DIA PORTUGAL - 

SUPERMERCADOS, S.A., com sede na Rua Dr. José Joaquim Almeida n.º 2, 3º, Freguesia 

de São Julião da Barra e Concelho de Oeiras, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da demolição de uma oficina Auto, sita Estrada da Nazaré, Freguesia e Concelho 

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

  

Deferir.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - PC 854/05 � REQ. 602/07 � FERNANDO RODRIGUES ANTUNES E OUTRA � 

VISTORIA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

 
 
824 - Presente o processo de licenciamento de alterações a uma moradia sita na Rua da Lagoa � 
Praia da Vieira, com o n.º 854/05 e o Requerimento n.º 602/07, de 15-02-2007, em que é titular 

Fernando Rodrigues Antunes e Outra, solicitando a emissão da competente licença de 

utilização. 
 
Presente também relatório da vistoria realizada no dia 06-06-2007, em cumprimento do 
despacho do Sr. Presidente datado de 23-03-2007, afirmando que a moradia �...se encontrava 

executada de acordo com o previsto no respectivo processo de licenciamento...� e alertando 
para o facto do muro de vedação da propriedade se encontrar construído em cima de um 

colector público, a norte, razão pela qual é colocada à consideração da Câmara a eventual 

emissão (ou não) da licença de utilização. 
 
A Câmara apreciou o processo e considerando que o prédio em causa foi objecto de 

permuta com a Câmara Municipal, conforme consta da Certidão da Conservatória do 

Registo Predial, e que o referido colector apenas cruza a propriedade dos requerentes 

numa área reduzida do muro de vedação construído, delibera informar o Sr. Presidente 

da Câmara que não existe qualquer inconveniente ou obstáculo à emissão da respectiva 

licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  





4 - DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DE ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE

 
 
825 - Na Reunião de Câmara de 23-01-1985 (pág. 6), foi aprovado o topónimo �Rua Nova do 

Moinho de Cima� com a seguinte delimitação: "Início na Escola Velha até ao lugar do Moinho 

de Cima�. 
 
Diante da irregularidade e descontextualizada configuração da Rua Nova do Moinho de Cima � 
Albergaria, os serviços da DLOP e Fiscalização verificaram a dificuldade em atribuir números 

de polícia à expressiva renovação urbana verificada no lugar com o crescente número de 

construções erigidas no arruamento nos últimos tempos. 
 
Desta forma, uma mais correcta hierarquização viária pressuporia que a referida via iniciasse na 

Rua Central do Moinho de Cima e com término na junção daquela com a Rua do Moinho de 

Cima. 
 
Assim, propõem-se a seguinte alteração do traçado do arruamento constante na planta de 

localização que se dá por reproduzida e se anexa (Anexo 3) à presente acta: 
 

1. Rua Nova do Moinho de Cima (Albergaria) � tem início a norte com a Rua Central 

do Moinho de Cima e termina a sul no mesmo arruamento (Rua Central do Moinho de 
Cima). 
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A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64º da Lei n.º 

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

delibera concordando com a proposta, alterar o traçado dos seguintes arruamentos 

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

acta:  

 

1. Rua Nova do Moinho de Cima (Albergaria) � tem início a norte com a Rua Central 

do Moinho de Cima e termina a sul no mesmo arruamento (Rua Central do Moinho de 
Cima). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

 
826 - Presente proposta para alteração e atribuição de topónimo ao arruamento constante na 

planta de localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
 
1- Rua José Alves Júnior (Albergaria) � parte da Rua Nova do Moinho de Cima � confronta 

com a Rua Nova do Moinho de Cima e Rua do Moinho de Cima; 
 

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

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

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

constantes das plantas de localização que se dão por reproduzidas e se anexam (Anexo 3) 

à presente acta:  

 
1- Rua José Alves Júnior (Albergaria) � parte da Rua Nova do Moinho de Cima � confronta 

com a Rua Nova do Moinho de Cima e Rua do Moinho de Cima; 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS 

NECESSÁRIOS PARA DESCARGA DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DA EMPRESA 

NA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 

 
 
827 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos,  na sequência 

do pedido da  Firma Cartonarte, Indústria de Cartonagem, Ldª, com sede na Rua da Indústria, 

Cumeiras, Apartado 119, na Marinha Grande, para obtenção de Certidão comprovativa de que 

os parâmetros analisados nos efluentes industriais da empresa, que têm sido entregues na 

Câmara Municipal, designadamente, PH, CQO - Carência Química de Oxigénio, CBO - 
Carência Bioquímica de Oxigénio, SST - Sólidos suspensos totais, Cobre e Zinco, são os 

suficientes, para ser possível a recepção de efluentes, na ETAR Municipal da Zona Industrial. 
 
A Câmara, depois de analisar o pedido e face à Informação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, delibera certificar que os parâmetros analisados nos efluentes 

industriais da empresa, que têm sido entregues na Câmara Municipal, designadamente, 
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PH, CQO - Carência Química de Oxigénio, CBO - Carência Bioquímica de Oxigénio, SST 

- Sólidos suspensos totais, Cobre e Zinco, são os suficientes, para ser possível a recepção 

de efluentes, na ETAR Municipal da Zona Industrial.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - �ARRANJOS EXTERIORES DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DA PASSAGEM E DA 

PRAIA DA VIEIRA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 07/2000 - DEEM - RECEPÇÃO 

DEFINITIVA 

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

�JSDF, Construção, Ldª�, com sede na Estrada Nacional 109, n.º 57 A-D, Monte Redondo. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
8 - �REDE DE COLECTORES DOMÉSTICOS NO LUGAR DA MOITA� � C. 

LIMITADO N.º 02/06 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
 
829 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

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

regras de arte e prescrição técnica, aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

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

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - �EXECUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA E DISTRIBUIDORA DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE� � C. PÚBLICO N.º 05/05 � DIRM -  

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

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

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

regras de arte e prescrição técnica, aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 
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dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - �ILUMINAÇÃO DA PRAÇA AFONSO LOPES VIEIRA E ZONA ENVOLVENTE� 

� C. LIMITADO N.º 10/01 � DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

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

�Caiado, S.A. �, com sede na Av. Cidade do Maringá, Apartado 3100, em Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrição técnica, aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

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

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
11 - �EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA�� 

AJUSTE DIRECTO N.º 09/06 - DEEM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
832 - Presente Auto de Recepção Provisória indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  �J. 

Carreira Soares, Construções, S.A.�, com sede na Rua Casal Cego � Covinhas, Marrazes, 
Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - APROVAÇÃO DE PEDIDO DO ISLA PARA ACOLHIMENTO DE ESTAGIÁRIA 

NA REDE SOCIAL 

 
 
833 - Presente informação n.º 58/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 08/06/2007, onde se dá conta de um pedido do ISLA - Instituto Superior de Línguas e 

Administração, através do oficio registo n.º 3176 de 04.04.07, para que a autarquia acolha uma 

estagiária, na estrutura da rede social do concelho, no ano lectivo 2007/2008 e num período de 

300 horas a partir de 15 de Outubro de 2007. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que os estágios visam 

a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e 

de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a adquirir, bem como 

para a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida, e 

considerando que a integração da estagiária na estrutura da rede social do concelho 

possibilitará o desenvolvimento de actividades e projectos que podem ser úteis para a 

melhoria dos processos internos do Município, delibera, ao abrigo da 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, autorizar o acolhimento da estagiária Paula Carla Domingos dos Santos, 

na estrutura da rede social do concelho, no ano lectivo 2007/2008 e num período de 300 

horas a partir de 15 de Outubro de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

13 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE TERRENO NECESSÁRIO 

À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO 

� 1ª FASE 
 
 
834 - Na deliberação camarária de 31 de Maio de 2007, apesar de no corpo do texto se 
identificar correctamente o artigo matricial do prédio a expropriar, mencionou-se na 
deliberação que estaria em causa o artigo matricial rústico sob o n.º 1791, quando na realidade 

se trata do artigo matricial rústico sob o n.º 7206, como decorre da certidão que esteve presente 

nessa mesma reunião e se integra no respectivo processo. 
 
Nos termos do artigo 148º, do Código do Procedimento Administrativo, é possível proceder à 

rectificação da referida deliberação. 
  
Assim, a Câmara Municipal delibera rectificar a sua deliberação  tomada em 31 de Maio 

de 2007, com a epígrafe acima mencionada, determinando que onde se lê: 

 

«inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o n.º 1791», se leia «inscrito na 

respectiva matriz predial rústica sob o n.º 7206». 

 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 3 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr. Álvaro Pereira, que reiteraram a declaração de 

voto proferida na discussão e votação deste assunto na reunião camarária do dia 

31/05/2007. 
 
 
14 - PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO/COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO 

TARRAFAL, EM CABO VERDE 

 

 
835 - Presente uma informação do Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação, 

propondo a formalização de um protocolo de geminação/cooperação entre os Municípios da 

Marinha Grande e do Tarrafal, em Cabo Verde e que fica a fazer parte integrante da presente 
deliberação e apensa à acta (Anexo 4). 
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Nesta informação, que surge em cumprimento de instruções do Sr. Presidente, levadas ao 

conhecimento da Câmara Municipal na reunião que se realizou no dia 08-02-2007, e após 

realização dos primeiros contactos com as autoridades locais do Município do Tarrafal, são 

apresentadas razões de carácter histórico, cultural e linguístico e, no caso particular da Marinha 
Grande, razões que se prendem com o seu passado de resistência à opressão e com os exemplos 

de heroicidade demonstrados pelos operários vidreiros, aquando da revolta de 18 de Janeiro de 

1934, justificativas da proposta de geminação. 
 

Presentes, ainda, proposta de minuta do Protocolo a celebrar entre os dois municípios, bem 

como proposta apresentada pelo município do Tarrafal, com vista à elaboração do texto 

definitivo do Protocolo de Geminação/Cooperação a celebrar. 
 
A Câmara Municipal, em face da informação apresentada e porque  se identifica 

integralmente com as motivações que a fundamentam, delibera, nos termos da alínea a) 

do n.º 6 do art.º 64.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, concordar com a proposta apresentada, com vista à 

formalização de um protocolo de geminação/cooperação entre os Municípios da Marinha 

Grande e do Tarrafal, em Cabo Verde e, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 

4 do art.º 53.º do mesmo diploma legal, solicitar a competente autorização da Assembleia 

Municipal. 
 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
No decurso da apreciação do referido protocolo de geminação/cooperação, o Sr. Vice-
Presidente convidou todos os membros do executivo a estarem presentes no próximo dia 

18/06/2007, 2ª feira, na recepção, almoço e jantar a oferecer ao Presidente da Câmara do 

Tarrafal, Cabo Verde, que se encontrará de visita ao nosso concelho. 
 
 
15 - APOIO CONVÍVIO DE IDOSOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE 

 
 
836 - Presente informação n.º 57/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 08/06/2007, no seguimento de uma comunicação escrita da Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande, entrada a 30 de Abril de 2007, onde apresentam um pedido 
de subsídio para uma actividade de convívio dos seus idosos com muitos outros oriundos de 

outros centros e localidades, e que se realiza todos os anos no sítio das Árvores em S. Pedro de 

Moel, reunindo cerca de seis centenas de participantes. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha Grande é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

que promove apoio directo a famílias e agregados em dificuldades socio-económicas, em 

colaboração com diversas entidades públicas e privadas, entre as quais esta Câmara 

Municipal, considerando a obra em curso da Santa Casa da Misericórdia da Marinha 

Grande e a sua decisiva influência no apoio social aos mais desfavorecidos do concelho, 

obra em curso da entidade e sua influência no apoio social aos mais desfavorecidos do 

concelho, e considerando a qualidade da iniciativa apresentada, delibera, ao abrigo da 

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

à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 850,00 � (oitocentos e 
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cinquenta euros) à Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, contribuinte fiscal nº 

500 892 113, com sede na Rua das Colmeias, Forno da Telha, 2430 � 136 Marinha 

Grande, para apoiar a dita actividade, nomeadamente para os custos da animação e do 

aluguer de contentores sanitários, verba a retirar da rubrica 040701 do projecto 

2007/A/43. 

 

Mais delibera a câmara municipal autorizar a disponibilização de um palco e de 

contentores de lixo. 

 

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. 

 
 
16 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR RENATO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 
 
837 - Presente requerimento apresentado por Renato José Ferreira de Sousa, através do qual 

solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua Ilidio Oliveira 

Guerra - Ordem, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 13/2007/MAC, de 13 de Junho, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública não deve a Câmara 

Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pelo requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 13/2007/MAC, que fica 

anexa (Anexo 5) e se dá por reproduzida, delibera notificar o requerente para audiência 

prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento do pedido apresentado, na medida em que não se encontram 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

públicas no domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o artigo 2º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e com o artigo 96º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA EN 242 - ALBERGARIA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 01/2007 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
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838 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

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

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

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

obra da Empreitada �Execução de colector doméstico na EN 242 � Albergaria�, 

adjudicada à firma �Manuel Gomes António, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA EN 242 - ALBERGARIA� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 01/2007 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

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

pela firma � Manuel Gomes António, Lda�. 
 

Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

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

doméstico na EN 242 - Albergaria�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � 

Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - LOTEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA � SITO NOS TERRENOS ENTRE A 

RUA DA FOZ E A RUA DA LAGOA 

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

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

1. Arquitectura 
2. Rede viária 
3. Rede de abastecimento de água 
4. Rede de saneamento pluvial e doméstico 
5. Rede de infra-estruturas eléctricas 
6. Rede de telecomunicações 
7. Projecto de arranjos exteriores 
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O referido processo, de acordo com o n.º 5 do artigo 7.º do DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro 

com a redacção dada pelo DL n.º 177/01 de 04.06, foi submetido a discussão pública no 

período compreendido entre 07.02.07 e 27.02.07, não tendo sido apresentada qualquer 

sugestão/reclamação. 
 

Após análise do processo a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a operação de 

loteamento proposta, que abrange uma parcela de terreno com a área de 21.406 m
2
, 

localizada na Rua da Lagoa na Praia da Vieira, inscrita a favor do Município da Marinha 

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

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

 

Descrição da operação: 

 

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

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

destinados a construção com as seguintes características: 

 

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

 Área máxima de implantação � 396.8m
2
 

 Área total de construção � 1045.8m
2
  

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

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

  Confrontações: 

 Norte � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Nascente � Lotes 6 e 7; 

 Sul � Herdeiros de Manuel Carriça; 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

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

 Área máxima de implantação � 381.2m
2
 

 Área total de construção � 1000.2m
2
  

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

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

  Confrontações: 

 Norte � Lote 3; 

 Nascente � Lotes 8 e 9; 

 Sul � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Poente � Rua da Lagoa; 
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Lote 3, com área de 542.17m
2
, destinado a habitação colectiva e comércio/serviços; 

 Área máxima de implantação � 261.6m
2
 

 Área total de construção � 765.6m
2
  

 N.º de Pisos � 3 pisos 

 Cércea máxima � 8.95m  

Confrontações: 

 Norte � Lote 4 

 Nascente � Lotes 9, 10 e 11; 

 Sul � Lote 2; 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

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

 Área máxima de implantação � 263.7m
2
 

 Área total de construção � 766.7m
2
  

 N.º de Pisos � 3 pisos 

 Cércea máxima � 8.95m  

  Confrontações: 

 Norte � Rua �C� (projectada); 

 Nascente � Lotes 11 e 12; 

 Sul � Lote 3; 

 Poente � Rua da Lagoa; 

 

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

 

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 238.7m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 6; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Proprietário vizinho; 

 Poente � Herdeiros de Manuel Carriça; 
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Lote 6, com área de 414.24m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção �236.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 7; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 5; 

 Poente � Herdeiros de Manuel Carriça e Lote 1; 

 

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

 Área máxima de implantação � 262.0m
2
 

 Área total de construção �520.8m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 6.16m  

  Confrontações: 

 Norte � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 6; 

 Poente � Lote 1; 

 

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

  

Área máxima de implantação � 262.0m
2
 

 Área total de construção � 520.8m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 6.16m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 9; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Rua �D� (pedonal projectada); 

 Poente � Lote 2; 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 14.06.2007 

Acta n.º 12 

 

 41 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 10; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 8; 

 Poente � Lotes 2 e 3; 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 11; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 9; 

 Poente � Lote 3; 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 12; 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 10; 

 Poente � Lotes 3 e 4; 

 

Lote 12, com área de 469.08m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 
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 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +36.2m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Rua �C� (projectada); 

 Nascente � Rua �A� (projectada); 

 Sul � Lote 11; 

 Poente � Lote 4; 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 235.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 14; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Espaço verde público e Proprietário vizinho; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 14, com área de 403.31m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 235.9m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Espaço verde público e Proprietário vizinho; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 13; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

 

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

2
 (Garagem) 
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 Área total de construção � 239.7m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 16; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Espaço verde público e Caminho Pedonal Público; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 239.5m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 17; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 15; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

  

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 237.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 18; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 16; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 237.0m
2
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 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 19; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 17; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 20; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 18; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

Lote 20, com área de 617.77m
2
, destinado a uma habitação unifamiliar; 

 Área máxima de implantação � 100,00m
2
 +45.2m

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 245.2m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Lote 21; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 19; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 243.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  
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  Confrontações: 

 Norte � Espaço Verde Público e Lote 22; 

 Nascente � Proprietário vizinho; 

 Sul � Lote 20; 

 Poente � Rua �A� (projectada); 

 

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

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

2
 (Garagem) 

 Área total de construção � 236.0m
2
  

 N.º de Pisos � 2 pisos 

 Cércea máxima � 5.63m  

  Confrontações: 

 Norte � Rua �B� (projectada); 

 Nascente � Rua da Foz; 

 Sul � Proprietário vizinho e Lote 21; 

 Poente � Espaço Verde Público (projectado); 

 

2 Parcelas autónomas destinadas a equipamentos de utilização colectiva: 

 
1ª � Com área de 1 055m

2
 

Confrontações 

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

 Nascente � Rua A (projectada); 

 Sul � Rua C (projectada) 

 Poente � Espaço Verde Público (projectado); 

 
2ª � Com área de 741.5m

2
 

Confrontações 

 Norte � Escola Pré-Primária; 

 Nascente � Polidesportivo descoberto da Escola Primária; 

 Sul � Rua B (projectada); 

 Poente � Rua B (projectada); 

 

2. Integrarão o domínio público da câmara: 1 417.9 m
2
, destinados a Espaços Verdes, 

2 855.09m
2
 destinados a Passeios e 470.4m

2
 destinados a Estacionamento. 
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3. As construções terão de assegurar o cumprimento do R.G.E.U., R.M.E.U., 

Regulamento Geral do Loteamento e demais legislação aplicável.  

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

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

autarquias locais estão isentas de licença ou autorização. 





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

 

 

841 - Na sequência da aprovação da presente operação de loteamento, os Srs. Vereadores 

Dr. João Paulo Pedrosa e Dr. Álvaro Pereira apresentaram a proposta cujo conteúdo se 

passa a reproduzir: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em gimnodesportivo coberto e respectivas infraestruturas a serem objecto de projecto 

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

desportivo existente.�  

 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

21 - ABERTURA DA ÉPOCA BALNEAR 2007 NA PRAIA DA VIEIRA 

 

 

842 - O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa deu conhecimento do novo formato a dar à iniciativa a 

levar a efeito na Praia da Vieira, no próximo dia 23/06/2007, e que visa comemorar a abertura 

da época balnear. 
Serão colocadas tasquinhas, cujo aluguer caberá à autarquia, que serão exploradas por algumas 

colectividades e associações locais que aderiram a este novo modelo.  
A Câmara fornecerá a cada clube/associação 100 kg de sardinha, responsabilizando-se pela 
animação e limpeza do local. 
A Junta de Freguesia de Vieira de Leiria disponibilizará aos clubes/associações assadores e 
carvão, procedendo à colocação de bandeiras ao longo da Marginal e à coordenação da 

distribuição da sardinha. 
 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

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

 

� Voto favoravelmente e compreendo a necessidade de procurar novas soluções e até o espírito 

de solidariedade que é atribuir uma parte da organização às colectividades, no entanto este é o 
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modelo que a Câmara de Leiria adopta na Praia do Pedrógão já há muitos anos e que era 

diferente do que se fazia na Praia da Vieira, que tinha um cariz acentuadamente mais popular.  

 

 

22 - �ROAD SHOW BIKE TOUR� � PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS DE 

RUÍDO, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE  

 

 

843 - O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa apresentou um pedido da Comissão Organizadora do 

�Lisboa Bike Tour� (fax 983, de 05/06/2007), que pretende efectuar no dia 30/06/2007, numa 

das praias do nosso concelho, um circuito promocional daquele evento, designado como �Road 

Show Bike Tour�, e que se encontra integrado na campanha de sensibilização contra a droga 

que levará a efeito em colaboração com o Instituto da Droga e Toxicodependência. 
Para tal requerem �... isenção das licenças de ruído, ocupação da via pública e publicidade�. 
 
A Câmara apreciou o assunto, e tendo em conta que a iniciativa se insere na estratégia de 

prevenção da toxicodependência por parte do I.D.T. � Instituto da Droga e 

Toxicodependência, delibera isentar o requerente do pagamento das licenças de ruído, 

ocupação da via pública e publicidade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

 

 

A reunião foi interrompida para almoço pelas 13,15 horas, sendo retomada no período da tarde, 

pelas 17,30 horas. 
Compareceram todos os membros do executivo que estiveram presentes no início da reunião, 

tendo sido apreciados e votados os seguintes assuntos: 
  
 

23 - APOIO À 4ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES � 2007 

 
 
844 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 08/2007 datada de 14.06.07 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro e 

logístico da Organização conjunta de 5 colectividades do Concelho, a Associação Social 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, o Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, o Grupo 
Desportivo e Recreativo das Figueiras, a Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro e o 

Sport Império Marinhense, para a realização da 4ª edição das Marchas Populares e tendo em 

conta que se trata de uma iniciativa de grande êxito que revela o enorme empenho destas 
colectividades e a sua influência na dinamização cultural do concelho, delibera, ao abrigo da 

alínea b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as 

necessárias alterações pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no 

valor total de 2 000,00� (dois mil euros) a distribuir pelas 4 colectividades, conforme 

quadro em anexo, para apoio às Marchas Populares 2007. Sendo que o Clube Desportivo 

e Recreativo da Amieira não reúne condições  para a atribuição do subsídio. 

 

QUADRO  

ENTIDADE ACTIVIDADES Valor do Contribuinte RUBRICA 
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apoio 

Associação  

Social, Cultural 
e Desportiva de 
Casal Galego 

Marchas Populares 500,00� 501 540 563 2007-A-91 

Grupo 
Desportivo e 
Recreativo das 
Figueiras 

Marchas Populares 500,00� 501 075 330 2007-A-91 

Sociedade 
Beneficência e 

Recreio 1º 

Janeiro �
Ordem 

Marchas Populares 500,00� 501 623 051 2007-A-91 

Sport Império 

Marinhense - 
Engenho 

Marchas Populares 500,00� 501 422 986 2007-A-91 

 
 

Mais se informa que as entidades mencionadas no quadro anexo estão em condições de 

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

regularizada perante a Segurança Social, e perante a Fazenda Pública, conforme 

certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta 

autarquia. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-91. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 
24 - APOIO À 4ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES - 2007 

 
 
845 - A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 08/2007 de 14.06.2007 do sector cultural 
sobre o pedido de apoio financeiro e logístico da Organização conjunta de 5 colectividades do 

Concelho, para as Marchas Populares, e atendendo que já foram ultrapassadas as questões do 

foro legal da entidade do quadro em anexo, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 

n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar o quadro B proposto e proceder ao pagamento 

respectivo de acordo com a entidade nele descrita. 

 

Quadro B 

ENTIDADE ACTIVIDADES Valor do 

apoio 

Contribuinte RUBRICA 

Clube 
Desportivo e 
Recreativo da 

Amieira 

Marchas Populares  500,00� 501 611 410 2007-A-91 
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Mais se informa que a entidade mencionada no quadro acima transcrito 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 despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-91. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - 10.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 
846 - Presente proposta da 10ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
9ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 25.730 euros nos reforços e 

25.730 euros nas anulações; 
9ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 19.795 euros nos 
reforços e 19.795 euros nas anulações; 
9ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 2.935 euros nos 
reforços e 2.800 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 10ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr. Álvaro Pereira. 

 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

das 17,40 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos pelo Sr. Vice-Presidente e por todos os 

membros do executivo presentes na reunião os seguintes munícipes:  

 

 

1 - Estiveram presentes os seguintes munícipes, residentes na Rua do Barqueiro, Vieira de 

Leiria, que pretendem informações acerca de um pedido de ligação aos esgotos para a  referida 

rua:  
 

 Albertina Maria Estevães; 

 Fernanda Maria da Cruz Borges Batista; 

 Maria Ondina dos Santos Cardoso e marido; 
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 Jorge Vitoria Duarte. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou os munícipes de que o estudo está concluído, 

sendo agora necessário encontrar as verbas necessárias para lançar a obra, se possível ainda 

este ano. A Câmara vai tratar do assunto relativo aos esgotos domésticos e pluviais de todos os 

moradores e não apenas de um. 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que o problema do saneamento é, para a Câmara, um problema 

prioritário, uma vez que, segundo os técnicos, o concelho ainda possui cerca de 40% de área 

não coberta pela rede de saneamento. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que na Vieira o saneamento só está em falta 

na Passagem e na Rua do Barqueiro, havendo o compromisso de ser a SIMLIS a fazê-lo. 
O Sr. Vereador solicitou esclarecimento relativamente à informação dos serviços técnicos, uma 

vez que o teor da mesma é contraditório com a informação prestada pelo Sr. Vereador Artur de 

Oliveira. 
 
O Sr. Vice-Presidente contactou telefonicamente o técnico Pedro Gomes, responsável pela 

referida informação, datada do dia 11/06/2007, que reafirmou a informação que hoje mesmo 

tinha transmitido ao Sr. Vereador Artur de Oliveira, ou seja, que neste momento o projecto está 

feito, encontrando-se a fazer o seu orçamento, para que, logo que haja disponibilidade 

financeira, se poder avançar com a obra. 
 
Um dos moradores presentes reclamou também a colocação na Rua do Barqueiro de mais um 

contentor para o lixo, bem como de contentores para a reciclagem.  
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira tomou nota destas necessidades, para que a Câmara possa 

reclamar a sua colocação por parte da empresa responsável pela recolha. 
 

 

2 - Casa do Pessoal da Marinha Grande - pretendem obter uma resposta acerca de uma 
reunião que tiveram com o Sr. Presidente. 
 
Esta inscrição foi anulada pela referida entidade. 

 

 

3 - Associados da Casa do Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande - pretendem 
saber uma resposta da Câmara sobre a grave situação em que se encontra a Casa do Pessoal dos 
Trabalhadores desta Autarquia. 
 
O Sr. Vice-Presidente começou por referir que a matéria em causa é da esfera do Sr. 

Presidente, que não está presente por se encontrar ausente do concelho. Contudo, e com vista 

ao presente atendimento, colheu algumas informações junto do próprio Presidente da Câmara e 

dos serviços que se têm relacionado mais directamente com a Casa do Pessoal. 
 
De seguida o Sr. Vice-Presidente deu a palavra aos sócios da Casa de Pessoal presentes e que 

pretendessem expor as suas preocupações. 
 
Helena Rocha � esta associada da Casa do Pessoal começou por referir que os sócios da Casa 

de Pessoal se querem demarcar de todas as informações veiculadas pelas mais diversas formas, 
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inclusivamente pelos jornais. Seguidamente explicou que o objectivo deste pedido de 
atendimento na reunião da Câmara visa obter junto do executivo as respostas que os sócios não 

obtêm nas Assembleias da Casa de Pessoal, uma vez que o descontentamento é geral e a 

realidade é que falta apenas um mês para a actual direcção da instituição cessar o seu mandato 

e sem que se conheça a situação actual em termos de apoios não será possível elaborar listas 

para a eleição de nova direcção. 
 
Assim, o que os sócios pretendem saber é se a Câmara vai ou não prestar os seguintes apoios: 

- pagamento do médico e do funcionamento do posto médico; 
- pagamento do vencimento a uma ajudante de cozinha para funcionamento da cantina. 

 
O pagamento destas despesas tem vindo a ser suportado pela Casa de Pessoal o que tem 
descapitalizado por completo as suas finanças e originado falta de qualidade dos serviços 

prestados. 
 
Feita esta exposição, o Sr. Vice-Presidente disse que lhe parece haver dois tipos de problemas: 
um problema interno, que tem a ver com os órgãos da própria associação, e que por isso nem 

deve ser sequer aqui discutido.  O que deve ser abordado nesta reunião é aquilo que diz respeito 

à relação Câmara/Casa do Pessoal, e nesse âmbito aquilo que pode garantir é que não foram 

dadas indicações para retirar qualquer regalia aos trabalhadores e que todos os apoios que não 

estejam feridos de qualquer ilegalidade serão prestados. O actual executivo tem previsto em 

PAM, para 2007, conceder apoios de cerca de 18.000 �, muito superior ao que tem sido 

concedido nos últimos três anos, na ordem dos 14.000 �. 
Deste modo, e porque aquilo que é suscitado por parte dos sócios da Casa do Pessoal é a 

posição da Câmara, entende que face ao que acabou  de dizer esta lhe parece clara, pretendendo 

ainda transmitir a disponibilidade manifestada pelo Sr. Presidente, se assim o julgarem 
conveniente, para fazer uma reunião com todo o pessoal, bem como, se assim for entendido e 

se tal resolver o problema, para contratar um POC com vista a solucionar o problema dos 
recursos humanos. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa interveio para referir que está a ouvir algumas coisas 

que aqui foram ditas pela primeira vez, dado que não sabia que havia alguns constrangimentos 

na relação Câmara/Casa do Pessoal, pois se os havia eles nunca foram colocados à Câmara.  
Manifestou ainda, em nome dos Vereadores do P.S., toda a abertura para discutir esses mesmos 
problemas, independentemente das questões de ordem legal que se possam vir a colocar.  
Por último referiu que pretende saber se a Casa do Pessoal viu reduzidos os apoios prestados 
pela Câmara. 
 
Paula Moreira � esta associada da Casa do Pessoal referiu que tanto quanto julga saber, 
relativamente ao financiamento para apoio médico, não chegou a sair legislação neste sentido. 

Referiu ainda, relativamente ao posto médico, que desde Janeiro deste ano que o médico está a 

ser pago pela Casa do Pessoal, tendo deixado, ultimamente, de prestar serviço aos não sócios.  
Em relação à cantina referiu que quando a cozinheira se reformou procedeu-se à abertura de um 

procedimento para preencher o lugar. Dado que o mesmo não foi concluído atempadamente e 

para assegurar o funcionamento da cantina, foi a Casa do Pessoal que resolveu o problema, 
com a contratação de uma cozinheira. Em Janeiro deste ano entrou para o quadro da Câmara a 
cozinheira, continuando a Casa do Pessoal a pagar à ajudante, uma vez que é impossível manter 

o funcionamento da cantina só com uma pessoa. 
Com as despesas fixas atrás referidas, torna-se muito difícil à Casa do Pessoal implementar 

outras actividades. 
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Tendo em conta os problemas e dificuldades referidas, o Sr. Vice-Presidente sugeriu que fosse 
feito, por parte dos sócios e dos membros da Direcção da Casa do Pessoal, um levantamento 

exaustivo das questões que aqui foram colocadas, algumas das quais desconhecia, para depois, 
à mesa, em conjunto, poderem ser debatidas e resolvidas. 
Relativamente à questão aqui levantada, da legalidade ou não do financiamento do posto 

médico por parte da Câmara, e verificando-se que existem pareceres divergentes, o Sr. Vice-
Presidente sugeriu uma consulta à CCDR. 
 
Manuel Pereira � este associado referiu que o apoio aos gastos com a saúde foi uma das 

questões que chocou bastante os trabalhadores. Contudo, e dado que entende que esta situação 

não é ilegal, conforme provou com documentos que possui e que divulgou e pelo conhecimento 
do procedimento em outras autarquias, e ainda porque nesta reunião foi expresso, pelo Sr. 

Vice-Presidente, o compromisso de abertura por parte da Câmara para prestar todo o apoio 

necessário, disse ficar a aguardar com expectativa pela resolução do problema.  
 
Os Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr. Álvaro Pereira apresentaram a sugestão 

cujo conteúdo se passa a reproduzir: 

 

�Independentemente das questões legais que balizam o relacionamento entre a Casa de 

Pessoal dos trabalhadores e a Câmara e que têm que ser devidamente ponderadas, os 

Vereadores do P.S. entendem que o apoio da Câmara ao médico é fundamental manter-se por 

forma a assegurar a assistência médica aos funcionários que é também benéfica para o 

funcionamento dos serviços, evitando que se desloquem ao Centro de Saúde com 

inconvenientes para os próprios e os serviços.      

É também fundamental o apoio ao funcionamento da cantina nos moldes a que possa ser 

assegurado o serviço de refeições aos funcionários. Estes são, pelo menos, dois dos apoios da 

Câmara aos trabalhadores que para nós são inquestionáveis.�                       
 

Por último, e em jeito de conclusão, o Sr. Vice-Presidente referiu ter sido uma reunião franca 

e aberta, que propiciou a criação de condições para se encontrar um caminho, sendo certo que 

em Julho próximo a actual Direcção da Casa do Pessoal cessa funções. 
 

 

4 - Otílio Machado, residente na Rua 1 de Maio, n.º 24,-A, Vieira de Leiria � pretende 
esclarecimento do executivo sobre um pedido de alteração a um loteamento.  
 
O munícipe solicitou a anulação desta inscrição, por se encontrar impedido de estar 

presente. 

 

 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 
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847 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

19,10 horas, a qual havia sido interrompida das 13,15 horas às 17,30 horas.  

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 

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

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


