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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia trinta e 

um de Maio de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de Maio 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; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

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

relacionada.  
 
O Sr. Presidente não esteve presente por se encontrar de férias. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira chegou à reunião pelas 10,40 horas, durante a 

discussão do assunto da empresa Vitroibérica, porque se encontrava a tratar de assunto urgente 

na CPCJ  - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. 
 
A reunião foi interrompida para almoço palas 12,40 horas, tendo sido retomada no 

período da tarde pelas 14,35 horas, com o processo fora da ordem do dia, com a epígrafe: 

�PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO - REQ 1799/07 � PC 55/99 �FERNANDO SOUSA 

LINO�.  
    
            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. 
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1. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

4. DIVERSOS 

 

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

RUA DA FOZ E A RUA DA LAGOA 

 

6. �REABILITAÇÃO DE VIAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE� �  C. 

LIMITADO N.º 03/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA    

 

7. �PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO OBSERVATÓRIO PINHAL DO REI� �  

AJUSTE DIRECTO N.º 14/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA    

 

8. �REABILITAÇÃO DE  ESTRADA FLORESTAL � TROÇO ENTRE A EN � 

242-2 E PEDREANES� �  C. LIMITADO N.º 29/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA       

 

9. �BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA MARINHA 

GRANDE� �  C. LIMITADO N.º 30/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA        

 

10. �REABILITAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO LUGAR DE 

PICASSINOS� �  AJUSTE DIRECTO N.º 35/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA           

 

11. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA ARLETE ALMEIDA 

MONTEIRO GONÇALVES. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

ESCRITA 

 

12. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS COURTS DE TÉNIS NA ZONA 

DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE. CAUÇÃO. RESSARCIMENTO                                               

 

13. PRORROGAÇÕES DE LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

A CARGO DE �PIMENTA & ANTUNES, SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS, 

LDA� 

 

14. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA � PC N.º 369/06 � JOÃO CARLOS 

GASPAR CORDEIRO � PROPOSTA DE VIA DISTRIBUIDORA LOCAL 

 

15. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
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VITROIBÉRICA � SUSPENSÃO DE ÓNUS 

 

 

Antes de se entrar na ordem do dia, o Sr. Vice-Presidente informou que os gerentes da 
Vitroibérica � Vitrificaciones Lusoibérica, S.L., empresa que pretende reactivar a insolvente 

Marividros, solicitavam, na sequência da deliberação de 18/05/2007, o atendimento pelo 

executivo, o que foi aceite. 
 
Assim, fizeram entrega de novo requerimento (registo de entrada n.º 4941, de 31/05/2007), em 

que solicitam, que a Câmara se pronuncie relativamente à exigência da instituição com a qual 

pretendem celebrar um contrato de locação financeira, ou seja, �confirmar a suspensão do ónus 

consignado na cláusula 5ª e que esta suspensão vigorará enquanto a Instituição Bancária  

Locadora for titular do direito de propriedade.� 
 
O Sr. Vice-Presidente informou os requerentes de que o assunto vai ser discutido entre o 
jurista da Câmara e a Jurista da Instituição Bancária, de forma a recolher mais informação para 

futura análise, sublinhando contudo que aquilo que interessa à Câmara é que o lote seja 

destinado a indústria, cumprindo assim o objectivo para o qual foi efectuado o investimento na 

execução das infraestruturas da Zona Industrial. 
 
A reunião prosseguiu, sendo este assunto retomado no período da tarde, com a presença do 
jurista da Câmara, que deu conta da conversa que manteve com a jurista do B.C.P., entidade 

com o qual a Vitroibérica pretende efectuar a locação financeira referente ao lote 4 da Zona 

Industrial da Marinha Grande, que lhe confirmou aquilo que já manifestaram por escrito 
(registo de entrada n.º 4942, de 31/05/2007), isto é, que a Câmara declare �... que a suspensão 

dos ónus consignados na cláusula 5ª vigorará enquanto permanecermos proprietários deste 

imóvel.� 
 
O Srs. Vereadores do PS apresentaram, na sequência da discussão deste assunto, a declaração 

cujo conteúdo se passa a reproduzir: 
  
�Na sequência da análise e discussão do processo de desenvolvimento industrial da 

Vitroibérica por força do processo de encerramento da Marividros, consideramos que o 

objectivo fundamental é manter ali uma unidade industrial, razão pela qual, estando sempre 

esta condição garantida, as condições a negociar entre a empresa e as instituições bancárias, 

não nos parecem ser condicionadoras desse  desenvolvimento e objectivo industrial. 

Estas dúvidas parece-nos, à partida, só poderiam ser colocadas se, de facto, a instituição 

bancária na posse da unidade industrial pudesse utilizar aquele imóvel para outro fim, o que 

não é possível ao abrigo do regulamento da Zona Industrial da Marinha Grande.� 

 

Por proposta do Sr. Vice-Presidente, foi decidido retirar este assunto, para melhor análise 

na próxima reunião. 











DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 
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�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 31 de Maio, 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 1089/07 � PC 523/06   - HELDER ANTÓNIO MORGADO VERÍSSIMO 

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

 

 REQ 81/07     � PC 609/01   - LUNETO-SOCIEDADE CONSTRUÇÃO,LDA. 

 

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

 



1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 
 
704 - REQ 2970/06 � PC 541/06 � Presente requerimento de JOSÉ MANUEL MENDES 

BRITES, com residência na Rua 1º de Maio n.º 17, 1º, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 

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

armazém para triagem de plástico e cartão e armazenamento temporário de sucata, sito em 

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

  

Ser inviável o pedido apresentado porque, em eventual apresentação de projecto instruído 

com base nestes pressupostos, o mesmo seria passível de indeferimento com base na alínea 

a) do nº1 e  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, porque: 

  

- O pedido de instalação temporário do depósito sucata viola normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o prazo previsto para solicitar a certidão 

provisória de localização à câmara municipal, prevista no Despacho nº 24 571/02 (2ª 

série); 

  

- Ausência das infra-estruturas de abastecimento de agua e saneamento necessárias para 

a edificação do pavilhão requerido.  

  

Mais deliberou informar que a necessária certidão provisória de localização deveria ter 

sido requerida à câmara municipal no prazo máximo de um ano a contar da data de 

entrada em vigor do despacho n.º 24 571/02 (2ª série), conforme se encontra definido no 

ponto 1.1 desse despacho.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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705 - REQ 334/05 � PC 63/05 � Presente requerimento de FERNANDO JOSÉ ROCHA 

CONSTÂNCIO, com residência na Rua de Leiria n.º 190, Embra, Freguesia e Concelho da 

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

loteamento, em Bregieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que a pretensão não é viável, por ser passível de indeferimento ao abrigo da 

alínea b) do n.º 2 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, por ausência de infra-estruturas 

viárias e redes de abastecimento de água e saneamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

706 - REQ 1538/07 � PC 276/07 � Presente requerimento de ANA PAULA FERREIRA 

FERNANDES, com residência na Rua dos Ingleses n.º 41, Engenho, Freguesia e Concelho da 

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

muro, sito na Rua dos Ingleses, 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 os muros a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

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

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

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

  

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

responsáveis desta Câmara. 

  

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

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

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

deverá aplicar-se a alínea a).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

707 - REQ 1851/07 � PC 319/07 � Presente requerimento de JOAQUIM ALVES DUARTE 

MOLEIRINHO, com residência na Rua Central n.º 254, Coucinheira, Freguesia de Amor e 
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Concelho de Leiria, solicitando autorização para ocupação da via pública, em Rua Álvaro 

Cunhal, r/c, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

      Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

      

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

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

de Edificações Urbanas);  

  

b) 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. 

 

 

708 - REQ 1666/07 � PC 299/07 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA PEREIRA 

JOSÉ, com residência na Rua das Colónias Balneares n.º 8, Fracção H, r/c, S. Pedro de Moel, 

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

uma moradia e solicitando autorização para ocupação da via pública, na Rua das Colónias 
Balneares n.º 8, Fracção H, r/c, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

  

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

obras, a Câmara deliberou:  

  

Deferir a pretensão, com os seguintes condicionalismos: 

     

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

709 - REQ 1647/07 � PC 295/07 � Presente requerimento de FRANCISCO RODRIGUES 

SOUSA, com residência na Travessa das Figueiras, n.º 41, Figueiras, Freguesia e Concelho da 

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

Travessa das Figueiras, n.º 41, Figueiras, 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. 

 

 

710 - REQ 4273/06 � PC 495/03 � Presente requerimento de ANA MARGARIDA GOMES 

COELHO FERREIRA ALEXANDRE, com residência na Rua 1º Dezembro, Freguesia de 

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

licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua 1º de Dezembro, Machinha, 
Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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. 

 

 

711 - REQ 1819/07 � PC 456/06 � Presente requerimento de VITOR MANUEL BERTOLO 

OLIVEIRA DOMINGUES, com residência na Rua Manuel Pereira Roldão n.º 17, 2º, 

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

licenciamento da construção de uma garagem, sita na Rua da Embra n.º 14-A, Embra, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

  

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

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;  
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b) Cortes longitudinais e transversais, à escala 1/200 ou superior, com indicação a 

tracejado do perfil natural do terreno, nos termos do n.º 3, do Art.º 10º, do RMEU;  

  

2. Mais deliberou informar que a cargo do requerente ficam todos os trabalhos que se 

tenham por necessários, para o bom acabamento da obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

712 - REQ 1284/07 � PC 231/07 � Presente requerimento de MARIA SANTOS, com 
residência na Rua 1º Janeiro, n.º 9, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, dando 

conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 1º Janeiro, Freguesia de 

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

  

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

 

 

713 - REQ 701/07 � PC 375/06 � Presente requerimento de RUI JORGE MARQUES 

HENRIQUES, com residência na Rua Pires de Campos, n.º 14, 2º Dto, Freguesia de Vieira de 

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

um estabelecimento de bebidas, sito na Rua de Leiria, n.º 46, Loja D, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, a câmara propôs deferir o projecto de arquitectura. 

  

Presentes o projecto de especialidades relativamente ao comportamento acústico 

devidamente instruído com declaração do seu autor nos termos e para efeitos do previsto 

no nº8 do artigo 20 do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas 

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

  

Presentes projectos de especialidades relativamente às redes prediais de água e esgotos 

domésticos, sobre os quais incide informação técnica que se os considera aptos a merecer 

aprovação. 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final.  

  

A câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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714 - REQ 1962/07 � PC 746/01 � Presente requerimento de LUNETO-SOCIEDADE 

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

Carpalhosa, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

de licenciamento da construção de um bloco habitacional e projectos de especialidades 
aplicáveis, sito na Rua 31, Lote 5, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura com parecer técnico favorável; 

  

Presente 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 declaração do técnico que atesta não terem sido introduzidas alterações no 

projecto de estruturas inicialmente aprovado. 

  

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. 

 

 

715 - REQ 1961/07 � PC 745/01 � Presente requerimento de LUNETO-SOCIEDADE 

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

Carpalhosa, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo 
de licenciamento da construção de um bloco habitacional e projectos de especialidades 

aplicáveis, sito na Rua 31, Lote 4, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura com parecer técnico favorável; 

  

Presente 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 declaração do técnico que atesta não terem sido introduzidas alterações no 

projecto de estruturas inicialmente aprovado. 

  

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. 

 

 

716 - REQ 1437/07 � PC 732/03 � Presente requerimento de MÁRIO FELISMINO 

GASPAR, com residência na Rua da Salgueira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
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solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Rua da Salgueira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de estabilidade, 

água e esgotos, face as alterações introduzidas em período de execução da obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

717 - REQ 1202/07 � PC 110/04 � Presente requerimento de GUALTER ANTÓNIO SILVA 

FRANCISCO, com residência na Rua do Lavadouro, n.º 8, Freguesia de Moita e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 
construção de uma moradia, anexo e muros, sita na Rua 25 de Abril, Figueira de Gomes, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

implantação, à escala 1/200, com menção da área total cedida ao domínio público, face 

a proposta de alargamento da Rua 25 de Abril, e do projecto de estabilidade da 

construção designada por anexo, face a sua alteração em período de execução da obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

718 - REQ 1730/07 � PC 304/07 � Presente requerimento de CARLOS MANUEL 

MAGALHÃES DUARTE, com residência na Rua Hélder Luciano Roldão, n.º 10, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua 

Engº Arala Pinto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

719 - REQ 2317/06 � PC 435/06 � Presente requerimento de JORGE MANUEL 

ORTIGOSO MARQUES, com residência na Avª Vitor Gallo, n.º 100, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia, anexo e muros, sita na Rua de Ansião, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Peças gráficas rectificativas que consubstanciem o recuo da implantação da 

moradia unifamiliar para 8 m do actual eixo da Rua de Ansião e assunção de 

plano paralelo ao referido arruamento do alpendre proposto ao nível do piso 

térreo; 

b) Planta de implantação, à escala 1/200, com inclusão de representação de 

áreas impermeabilizadas e passeio público, com 1.6 m de largura (a iniciar a 

3.25 m do eixo do arruamento confinante), e inerente menção de área cedida ao 

domínio público e confrontações do prédio, nos termos do disposto no Art.º 10º 

do RMEU;  

c) Justificação sobre a disparidade registada entre a área delimitada na planta 

de localização, à escala 1/2000 (885 m2) e a área descrita na conservatória do 

registo predial (1287 m2);  

d) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do 

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

177/01, de 04/06;  

  

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

cujos alinhamentos e materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços 

camarários competentes;  

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

720 - REQ 4400/06 � PC 1118/01 � Presente requerimento de EMPREENDIMENTOS 

IMOB. CONCEIÇÃO GOMES E FERREIRA, LDA., com sede na Rua Dr. Brilhante, 
Centro Comercial S. Bernardo, Loja 10, 1º Andar, Freguesia e Concelho Alcobaça, solicitando 

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

habitação, comércio e estacionamento, sito na Rua da Restauração, Lote 5 (Antigas Instalações 

da Fábrica Crisal), 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, dos 

seguintes elementos: 

  

a) Projecto de segurança devidamente instruído ao abrigo do Dec.Lei 66/95 de 08/04; 

  

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

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

de Junho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

721 - REQ 144/07 � PC 114/02 � Presente requerimento de EMPREENDIMENTOS IMOB. 

CONCEIÇÃO GOMES E FERREIRA, LDA., com sede na Rua Dr. Brilhante, Centro 
Comercial S. Bernardo, Loja 10, 1º Andar, Freguesia e Concelho Alcobaça, solicitando a 

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

habitação, comércio e estacionamento, sito nas Antigas Instalações da Crisal, Lote 1, 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, dos 

seguintes elementos: 

  

a) Projecto de segurança devidamente instruído ao abrigo do Dec.Lei 66/95 de 08/04; 

  

b) 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

722 - REQ 145/07 � PC 1317/00 � Presente requerimento de EMPREENDIMENTOS 

IMOB. CONCEIÇÃO GOMES E FERREIRA, LDA., com sede na Rua Dr. Brilhante, 
Centro Comercial S. Bernardo, Loja 10, 1º Andar, Freguesia e Concelho Alcobaça, solicitando 

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

habitação, comércio e estacionamento, sito na Rua da Restauração, Lote 7, 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, dos 

seguintes elementos: 

  

a) Projecto de segurança devidamente instruído ao abrigo do Dec.Lei 66/95 de 08/04; 

 

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

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

de Junho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

723 - REQ 4060/06 � PC 713/06 � Presente requerimento de IRENE DINIS MALTA 

PEREIRA, com residência na Rua de Moçambique n.º 35, Ordem, Freguesia e Concelho da 

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

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

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

04/06;  

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 
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4. Executar todos os trabalhos que se entendam por necessários para o bom 

acabamento da obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 � PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

 

724 - REQ 875/07 � PC 150/07 � Presente requerimento de LUNETO-SOCIEDADE 

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

Carpalhosa, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do projecto de alterações 

ao loteamento, sito em Lameirão, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a alteração ao loteamento com o alvará n.º 04/2000, referente aos lotes 04 e 05, 

passando os mesmos a apresentar as seguintes características: 

  

1.- Áreas de implantação: Lote 4 � 610,50 m2; Lote 5 � 533,00 m2;  

  

2.- Áreas de construção para habitação e anexos: Lote 4 � 820,00 m2; Lote 5 � 820,00 m2;  

  

3.- Áreas de construção para estacionamento/semi-cave: Lote 4 - 610,50m2; Lote 5- 

533,00m2 

  

4.- Área total de construção: Lote 4 � 1430,50m2; Lote 5 - 1353,00m2; 

  

5.- Volume de Construção - Lote 4 - 3580,50m3; Lote 5 - 3464,50m3; 

  

6.-Cércea máxima � Lote 4 - 7,90m; Lote 5 � 7,90m; 

  

7.-  Mantêm-se para os lotes em causa as restantes características, nomeadamente a área 

do lote, o uso, n.º de fogos e estacionamento. 

  

Mais deliberou informar que esta alteração foi submetida a inquérito público, de acordo 

com o disposto no n.º 2 do artigo 27º 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, tendo sido publicada em 

Diário da República de 22 de Setembro de 2006, terminando a 30 de Maio o prazo para 

apresentação de quaisquer alegações por parte 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

725 - REQ 1896/07 � PC 58/03 � Presente requerimento de ANTÓNIO COSTA LEAL, com 
residência na Rua da Adília n.º 14, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do projecto de alterações ao loteamento, em Rua da Adília, Casal dos 

Ossos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir as alterações propostas ao loteamento aprovado em reunião de câmara de 

23/12/03, referente ao prédio sito na Rua da Adília, nº14 em Casal dos Ossos, Concelho da 

Marinha Grande, nas seguintes condições: 

  

É autorizada a constituição de seis Lotes (1 a 6) destinados à construção de habitação 

unifamiliar, com as seguintes características: 

  

Lote 1 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 678,10 m2
 

Área máxima de implantação /Habitação � 163,00m2 

Área Máxima de implantação/ Anexos e garagem � 156,00m2 

Área Bruta de construção/ Habitação � 281m2 

Área Bruta de construção/Anexos e garagem � 256m2 

Área Bruta total � 537m2 

N.º de Pisos acima da cota de soleira - 2 pisos  

N.º de Pisos abaixo da cota de soleira� 0 piso 

N.º de Fogos � 1 

Tipologia � T4 

N.º de estacionamentos em espaço privado � 2 

Cotas de soleira / Habitação � 47,30 

Cércea � 6m 

Volume de Construção � 1225m3 

 

Confrontações: 

Norte � Luciano Roldão 

Sul � Caminho Público 

Nascente � Lote 2 

Poente � António da Costa Leal 

  

Lote 2 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 199,55 m2
 

Área máxima de implantação /Habitação � 86,25m2 

Área Máxima de implantação/ Anexos e garagem � 29,00m2 

Área Bruta de construção/ Habitação � 180m2 

Área Bruta de construção/Anexos e garagem � 29m2 

Área Bruta total � 209m2 

N.º de Pisos acima da cota de soleira - 2 pisos  

N.º de Pisos abaixo da cota de soleira� 0 piso 

N.º de Fogos � 1 

Tipologia � T3 a T4 

N.º de estacionamentos em espaço privado � 1 

Cotas de soleira / Habitação � 47,20 

Cércea � 6,5m 

Volume de Construção � 630m3 

  

Confrontações: 
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Norte � Luciano Roldão  

Sul � Caminho Público 

Nascente �Lote 3  

Poente � Lote 1 

  

  

Lote 3 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 199,55 m2
 

Área máxima de implantação /Habitação � 86,25m2 

Área Máxima de implantação/ Anexos e garagem � 29,00m2 

Área Bruta de construção/ Habitação � 180m2 

Área Bruta de construção/Anexos e garagem � 29m2 

Área Bruta total � 209m2 

N.º de Pisos acima da cota de soleira - 2 pisos  

N.º de Pisos abaixo da cota de soleira� 0 piso 

N.º de Fogos � 1 

Tipologia � T3 a T4 

N.º de estacionamentos em espaço privado � 1 

Cotas de soleira / Habitação � 47,20 

Cércea � 6,5m 

Volume de Construção � 630m3 

  

Confrontações: 

Norte � Luciano Roldão  

Sul � Caminho Público 

Nascente �Lote 4  

Poente � Lote 2 

  

Lote 4 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 199,55 m2
 

Área máxima de implantação /Habitação � 86,25m2 

Área Máxima de implantação/ Anexos e garagem � 29,00m2 

Área Bruta de construção/ Habitação � 180m2 

Área Bruta de construção/Anexos e garagem � 29m2 

Área Bruta total � 209m2 

N.º de Pisos acima da cota de soleira - 2 pisos  

N.º de Pisos abaixo da cota de soleira� 0 piso 

N.º de Fogos � 1 

Tipologia � T3 a T4 

N.º de estacionamentos em espaço privado � 1 

Cotas de soleira / Habitação � 47,50 

Cércea � 6,5m 

Volume de Construção � 630m3 

  

Confrontações: 

Norte � Luciano Roldão  

Sul � Caminho Público 
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Nascente �Lote 5 

Poente � Lote 3 

  

Lote 5 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 199,55 m2
 

Área máxima de implantação /Habitação � 86,25m2 

Área Máxima de implantação/ Anexos e garagem � 29,00m2 

Área Bruta de construção/ Habitação � 180m2 

Área Bruta de construção/Anexos e garagem � 29m2 

Área Bruta total � 209m2 

N.º de Pisos acima da cota de soleira - 2 pisos  

N.º de Pisos abaixo da cota de soleira� 0 piso 

N.º de Fogos � 1 

Tipologia � T3 a T4 

N.º de estacionamentos em espaço privado � 1 

Cotas de soleira / Habitação � 47,50 

Cércea � 6,5m 

Volume de Construção � 630m3 

  

Confrontações: 

Norte � Luciano Roldão  

Sul � Caminho Público 

Nascente �Lote 6 

Poente � Lote 4 

  

  

Lote 6 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 270 m2
 

Área máxima de implantação /Habitação � 93,00m2 

Área Máxima de implantação/ Anexos e garagem � 29,00m2 

Área Bruta de construção/ Habitação � 210m2 

Área Bruta de construção/Anexos e garagem � 29m2 

Área Bruta total � 239m2 

N.º de Pisos acima da cota de soleira - 2 pisos  

N.º de Pisos abaixo da cota de soleira� 0 piso 

N.º de Fogos � 1 

Tipologia � T3 a T4 

N.º de estacionamentos em espaço privado � 1 

Cotas de soleira / Habitação � 47,00 

Cércea � 6,5m 

Volume de Construção � 720m3 

  

Confrontações: 

Norte � Luciano Roldão  

Sul � Caminho Público 

Nascente �Manuel Ferreira de Carvalho  

Poente � Lote 5 
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Integrará o domínio público da câmara, a área de 235,70m2 destinada a passeios. 

 

Atendendo à reduzida diferença entre as áreas de passeio, aprovada em reunião de 

câmara de 02/03/04 e agora aprovada (13,70 m
2
), entende-se não haver justificação para 

alteração da estimativa orçamental inicial. 

 

Em tudo o mais se mantêm a deliberação de câmara tomada em 23/12/03. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

4 - DIVERSOS 

 

 

726 - REQ 420/07 � PC 1049/02 � Presente requerimento de SILVINO SILVA CARREIRA, 
com residência na Avª 1º de Maio, n.º 43, 1º Esq., Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando vistoria às infra-estruturas e recepção provisória das obras de urbanização, sitas em 

Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente requerimento de Silvino Silva Carreira, titular do processo de licenciamento de 

construção  n.º 1049/02,  do prédio sito no lugar de Picassinos, da freguesia e Concelho de  

Marinha Grande,  a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização previstas no 

mesmo designadamente infra-estruturas viárias e rede de abastecimento de águas. 

  

Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

mandar libertar 90% da caução prestada através da garantia bancária N.º 316349 datada 

de 21.02.05, do Banco Espírito Santo no valor de � 13.116,62 (treze mil, cento e dezasseis 

euros e sessenta e dois cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da referida caução até 

à recepção definitiva das mesmas, no montante de � 1.457,40 (mil quatrocentos e 

cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

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

DA FOZ E A RUA DA LAGOA 

  
 
Assunto retirado da ordem do dia para reformulação da proposta, uma vez que os 

passeios já foram executados pela Câmara. 

 

 

6 - �REABILITAÇÃO DE VIAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE� �  C. 

LIMITADO N.º 03/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA                                                                                                    
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727 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Civilvias � Const. e Vias, Ldª�,  com sede em Garcia, Marinha Grande. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação deste assunto. 





7 - �PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO OBSERVATÓRIO PINHAL DO REI� �  

AJUSTE DIRECTO N.º 14/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA                                                                                





728 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Civilvias � Const. e Vias, Ldª�,  com sede em Garcia, Marinha Grande. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação deste assunto. 

 
 
8 - �REABILITAÇÃO DE  ESTRADA FLORESTAL � TROÇO ENTRE A EN � 242-2 E 

PEDREANES� �  C. LIMITADO N.º 29/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA                                                                                                                                                               





729 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Civilvias � Const. e Vias, Ldª�,  com sede em Garcia, Marinha Grande. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação deste assunto. 
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9 - �BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA MARINHA GRANDE� �  

C. LIMITADO N.º 30/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA   

 

 

730 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Civilvias � Const. e Vias, Ldª�,  com sede em Garcia, Marinha Grande. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação deste assunto. 

 

 

10 - �REABILITAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO LUGAR DE 

PICASSINOS� �  AJUSTE DIRECTO N.º 35/01 - RECEPÇÃO DEFINITIVA                                                            





731 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Civilvias � Const. e Vias, Ldª�,  com sede em Garcia, Marinha Grande. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação deste assunto. 

 

 

11 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA ARLETE ALMEIDA MONTEIRO 

GONÇALVES. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 
 
732 - Presente requerimento apresentado por Maria Arlete Almeida Monteiro Gonçalves, 
através do qual solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua 

Aquilino Ribeiro, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 09/2007/MAC, de 11 de Maio, na qual se apreciam os factos invocados 

pela 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 
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não deve a Câmara Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pela 
requerente. 

 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 09/2007/MAC, que fica 

anexa (Anexo 1) e se dá por reproduzida, delibera notificar a requerente para audiência 

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

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

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

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS COURTS DE TÉNIS NA ZONA 

DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE. CAUÇÃO. RESSARCIMENTO                                                 

 

 
733 - Em 4 de Dezembro de 1997 foi adjudicada a empreitada de construção de três courts de 

ténis na zona desportiva da Marinha Grande à empresa Achro-Portugal, SA., pelo valor de 
15.400.000$00. 
 
Em 18 de Junho de 1998 foi assinado o contrato da empreitada, tendo sido prestada caução, por 

garantia bancária com o número AZ-108427, no valor de 770.000$00. 
 
A empresa Achro foi notificada, por três vezes, para consignação da obra: 09-07, 20-07 e 08-
09-1999 (as duas últimas por carta registada com aviso de recepção). 
 
Com base em informação da Chefe da Divisão de Obras Municipais, de 26-10-1999, a Câmara 

Municipal deliberou (em 28-10-1999) adjudicar a empreitada à empresa classificada em 2º 

lugar, Construções Aquino & Rodrigues, SA, pelo valor de 16.050.000$00. 
 

De acordo com o artigo 134º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, (do mesmo 

modo, cfr. artigo 152º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março), a falta de comparência 

do empreiteiro para a consignação da obra determina a caducidade do contrato, respondendo 

civilmente o empreiteiro pela diferença entre o valor da empreitada no contrato caducado e 

aquele por que a obra vier a ser de novo adjudicada, com perda da caução.  
 
A invocação de que «os prazos para a assinatura do auto de consignação foram excedidos razão 

pela qual entende não haver lugar à perda de caução» não procede na medida em que o 

retardamento da consignação apenas concede ao empreiteiro o direito de rescindir o contrato, o 
que este não fez, (cfr. artigo 136º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de 

Dezembro e, do mesmo modo, artigo 154º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março). 
 
A não comparência do empreiteiro, devidamente notificado para o efeito, motivou a declaração 

de caducidade do contrato com a consequente adjudicação ao segundo classificado. 
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Assim sendo, à Câmara Municipal assiste o direito de requerer o pagamento da caução prestada 

(770.000$00) e o ressarcimento da diferença entre o valor da adjudicação caducada e da nova 

adjudicação (16.050.000$00-15.400.000$00= 650.000$00). 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 134º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 

405/93, de 10 de Dezembro (do mesmo modo, artigo 152º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março) e com o artigo 64º, n.º 1, alínea q) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, notificar a empresa Achro-Portugal, SA, 

para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º, do Código de 

Procedimento Administrativo, da sua intenção de requerer o pagamento da caução 

prestada, no valor de 770.000$00 (3.840,74 euros) e exigir o ressarcimento da diferença 

entre o valor da adjudicação caducada e da nova adjudicação, no montante de 650.000$00 

(3.242,19 euros). 

 

Esta deliberação foi tomada por  unanimidade. 

 

 

13 - PRORROGAÇÕES DE LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO A 

CARGO DE �PIMENTA & ANTUNES, SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA�





Assunto retirado da ordem do dia.





14 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA � PC N.º 369/06 � JOÃO CARLOS 

GASPAR CORDEIRO � PROPOSTA DE VIA DISTRIBUIDORA LOCAL 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 





15 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia trinta de Maio de dois mil e sete, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 4.107.212,83� (quatro 

milhões, cento e sete mil, duzentos e doze euros e oitenta e três cêntimos).  

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
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2. ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DO 

SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO, COM 

CORTE DE ERVAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS 
 

3. ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO 

 

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

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, 

BLOCO 3, 3ºB, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

5. ALTERAÇÃO DO CONTRATO ACTUAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 

(OBRAS),  DE MUNICIPE RESIDENTE EM RUA DO PORTINHO N.º 79, 

GARCIA,  PARA FINS DOMÉSTICOS E ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA 

RESPECTIVA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO  

 

6. �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E TROÇO FINAL DA 

EN242-2 � CONCURSO PÚBLICO N.º02/2006 � DIRM -  TRABALHOS A MAIS 

 

7. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE TERRENO 

NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO 

DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE 

 

8. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � 1ª FASE   

 

9. ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, PERTENÇA DA 

AUTARQUIA, REFERENTES AOS BLOCOS SITOS EM: RUA PROFESSOR 

MELO VIEIRA, AVENIDA DA LIBERDADE( L/M), CASAL DE ANJA,RUA 

DA CHARNEQUINHA (MOITA) E RUA ADRIANO MARQUES NOBRE 

 

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

04/2006 (DEEM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA 

 

11. PEDIDO DE APOIO DO ORFEÃO DE LEIRIA PARA O XXV FESTIVAL 

MÚSICA EM LEIRIA 2007 

 

12. FONOTECA NA FREGUESIA DA MOITA � AUTORIZAÇÃO DE 

PAGAMENTO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 

 

13. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 07/09/2006 COM A 

EPÍGRAFE: �PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A �NOITE DE 

CRESCER� E PARA A PEÇA DE TEATRO � GATA BORRALHEIRA� DO 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE�. REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO COM 

TOMADA DE NOVA DELIBERAÇÃO 
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14. CONCURSO PÚBLICO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 

15. IMPULSO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CLASSIFICAÇÃO DO PARQUE DO ENGENHO, SITO NA MARINHA 

GRANDE 

 

16. 9.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 



 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

734 - REQ 1247/07 � PC 236/05 � Presente requerimento de MARIA IDALINA PEDROSA 

AGOSTINHO SILVA CORREIA, com residência na Rua 10 de Junho n.º 76, Picassinos, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

de licenciamento inicial de alteração e ampliação de um edifício destinado a ocupação de 

tempos livres, sito na Rua 10 de Junho, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura e respectiva informação 

técnica favorável; 

  

Presente projectos de especialidades relativos às redes de águas predial e residual, 

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. 

 

 

735 - REQ 916/07 � PC 575/06 � Presente requerimento de EDGAR WILSON RAMOS 

SILVA BATISTA, com residência na Rua António Batista, n.º 43, Picassinos, Freguesia e 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua da Ribeira 

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

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho.  
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos 

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

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

736 - REQ 1461/07 � PC 123/07 � Presente requerimento de CRISAL-CRISTALARIA 

AUTOMÁTICA, SA, com sede na Rua de Portugal, n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

licenciamento da alteração de uma unidade industrial e ampliação de armazém, sito na Zona 

Industrial Casal da Lebre, Lote 1, 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 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. 

  

Presente projecto de especialidade relativo à rede predial de esgotos pluviais 

relativamente ao qual incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se 

apto a merecer aprovação� 

  

Presente peça desenhadas com referência à área cedida ao domínio público para 

viabilizar a implantação futura da rotunda prevista para o local pelo estudo elaborado 

pela Universidade de Coimbra.  

  

Presente informações técnicas que atestam 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. 

 

 

737 - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACTO ADMINISTRATIVO 

(DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 15 DE MAIO DE 1985) QUE LICENCIOU A 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 9/85, EM NOME 

DE FERNANDO PARREIRA GRÁCIO - Presente processo de loteamento n.º 97/83, em 

nome de Fernando Parreira Grácio. 

 
Presente cópia da descrição do registo predial da conservatória referente ao prédio em questão: 

n.º 02497/160882. 
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Presente processo de construção n.º 1415/99. 
 
Presente processo de construção n.º 962/02.Presente pedido e parecer da CCDR-C de 9-03-07. 
 
Presente requerimento de Otílio da Rocha Machado, titular do processo de licenciamento n.º 

82/06. 
 
Tendo em consideração que,  
 

a) O processo de loteamento n.º 97/83 teve por finalidade a divisão em dois lotes, de um 

terreno com a área de 7180m2, sito em Casal das Raposas, Vieira de Leiria. 
 
b) A referida pretensão urbanística foi requerida por Fernando Parreira Grácio em 19-07-

83. 
 
c) A pretensão urbanística destinava-se, conforme memória descritiva do loteamento a � 

legalizar ambas as partes componentes�, ou seja, o pedido de loteamento visava legalizar a 

divisão física que já existia no terreno. 
Com efeito, o terreno inicial, foi dividido em dois prédios distintos em virtude da abertura 
de um arruamento público que atravessou o terreno. 
 
d) Consultados os registos prediais relativos ao prédio sobre o qual incidiu o pedido de 

loteamento, conclui-se que:  
 

1. O prédio n.º 02497 (anterior n.º 8559) à data de 1982 (antes da entrada do 
pedido de loteamento nesta Câmara municipal) estava já descrito na 

conservatória do registo predial com a área de 6420m2, e não 7180m2, que 

presume-se nunca terem existido.  
2. Entre a data de 1982 (data do registo o prédio na conservatória) e 1992, n nunca 

Fernando Parreira Grácio foi proprietário daquele prédio, já que ele se 

encontrava registado na conservatória em compropriedade de vários titulares. 
3. Fernando Grácio era apenas proprietário de 1/8 e não da totalidade do prédio, 

para o qual requereu a operação de loteamento. 
 

e) Os factos invocados no ponto anterior justificam que o alvará de loteamento nunca 

tenha sido registado na conservatória do registo predial, nomeadamente por 

impossibilidade física (a área do terreno era inferior à prevista no loteamento) e legal 

(Fernando Grácio não era proprietário inscrito no registo). 
 
f) O loteamento nunca produziu qualquer efeito, jurídico ou material. 
 
g) A Câmara Municipal vem praticando actos contrários ao acto administrativo de 

licenciamento da operação de loteamento, nomeadamente:  
 

1. Aprovou uma operação de destaque, em reunião de Câmara de 10-02-00, 
descrita no registo predial desde 12-04-2000; 

2. Para um dos prédios resultantes do destaque aprovou o processo n.º 1415/99, de 

que resultou a construção de um conjunto habitacional composto por oito 

fracções, contrariando claramente o alvará de loteamento n.º 9/85.  
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3. O parecer técnico que levou ao deferimento do referido processo, identifica o 

loteamento mas considera-o como não válido, pelo facto de nunca ter sido 
registado. Refere:�verifica-se que o terreno em causa não resulta de qualquer 

operação de loteamento (caso contrário, tal facto estaria registado), devendo 

ser entendido como um prédio perfeito, sem quaisquer ónus�:  
4. Em 2002 deu entrada nesta Câmara pedido de licenciamento para construção de 

um edifício habitacional composto por cinco moradias, (PC nº 962/2002) para o 

prédio sobrante da operação de destaque. 
5. Este processo foi indeferido com motivos que nada se relacionam com a 

preexistência de um loteamento em vigor para o local. Não constando qualquer 

referência a loteamento nesse processo. 
 

h) Em Novembro de 2006, perante o processo de construção nº 82/06 (pedido de construção 

de moradia unifamiliar para o prédio referido no ponto 4), constatando-se em termos 
cadastrais a existência de um loteamento, foi requerido parecer à CCDR-C sobre o 
procedimento a adoptar. No entanto, o referido parecer pressupõe uma realidade contrária, 

ou seja, parte do pressuposto de que o loteamento é posterior à operação de destaque e 

licenciamento e não o contrário. Pelo que não poderá ser tido em consideração na análise da 

validade do loteamento nº 97/83.  
 
i) Como atrás ficou dito, o loteamento nunca produziu qualquer efeito, jurídico ou material 

por impossibilidade, nomeadamente, de ser concretizado. 
 
j) Atento o regime da invalidade dos actos administrativos, é Nulo o acto administrativo, 

cujo objecto seja impossível. Esta Nulidade resulta da impossibilidade física da produção 

de efeitos do acto administrativo. O objecto do acto é de realização impossível. Cominação 

legal que abraça e sanciona a situação sub iudice: a deliberação de câmara tomada em 15-
05-83, que licenciou a operação de loteamento a que corresponde o processo n.º 97/83, 

destinava-se a um objecto impossível por inexistente, ou por �falta de substrato material�.  
O artigo matricial n.º 2829 não era composto por 7180m2 , mas apenas por 6420m2, 

pelo que da sua divisão em dois lotes nunca poderiam resultar os lotes previstos na 

operação de loteamento e posteriormente consagrados no título jurídico que foi o alvará 

de loteamento n.º 9/85.  
A acrescer a esta impossibilidade física, padece também aquele acto de impossibilidade 

jurídica, já que quem requereu a operação de loteamento não detinha, na sua esfera 
jurídica, o direito para o fazer, por não ser à data, legitimo proprietário inscrito no 

registo predial. 
 
Delibera, nos termos da alínea d) do n.º 7 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01,  e ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do art.º 134º do Código de procedimento Administrativo, declarar a 

nulidade do acto que licenciou a operação urbanística relativa ao processo de loteamento 

n.º 97/83, titulado por Fernando Parreira Grácio, por constituir acto administrativo de 

objecto impossível, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2) do art.º 

133º do CPA: 

 

O acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, ab initio, implicando a 

improdutividade automática e imediata do mesmo.  

A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada, 

também a todo o tempo, por qualquer órgão administrativo.  
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Mais delibera se notifique da presente deliberação os interessados da mesma, 

designadamente, Otílio da Rocha Machado.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

738 - REQ 435/06 � PC 82/06 � Presente requerimento de OTILIO ROCHA MACHADO, 
com residência na Rua Fonte dos Fidalgos, n.º 22, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

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

moradia unifamiliar, sita na Travessa do Cais, Freguesia de Vieira de Leiria 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) Parecer favorável sobre a utilização de solo incluído na RAN, a ser emitido pela 

CCDR-C, face a pretensão de implantação da edificação sobre área parcialmente 

afecta à referida mancha, nos termos do disposto no Regime da Reserva Agrícola 

Nacional em vigor;  

 

b) Parecer favorável sobre a utilização do domínio público hídrico, a ser emitido pela 

CCDR-C, face a proposta de implantação da edificação e execução de vedações em 

área de servidão a linha de água não navegável que atravessa a parcela de 

cadastro, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 28º do Regulamento 

do PDMMG em vigor; 

 

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

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

  

2. Execução de passeio, na extensão total do prédio confinante com o arruamento 

público confrontante, cujos alinhamento, dimensões e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos serviços camarários competentes;   

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

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

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

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

RMEU; 

  

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

 Consequentemente, a Câmara delibera ainda, ao abrigo do disposto nos 

artigos 138º, 140º n.º 2 alínea a), 142º n.º 1, 143º e 145º n.º 3 alínea a), todos do Código 

do Procedimento Administrativo, revogar a deliberação tomada no passado dia 4 de 

Abril, relativa a este mesmo processo de licenciamento, com efeitos retroactivos 

àquela data.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

739 - REQ 1344/07 � PC 848/05 � Presente requerimento de IRMÃOS BATISTA, LDA., 
com sede na Rua Casal do Pereira, Serra, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, 
solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 2, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

740 - REQ 1345/07 � PC 847/05 � Presente requerimento de IRMÃOS BATISTA, LDA., 
com sede na Rua Casal do Pereira, Serra, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, 
solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 3, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

741 - REQ 1537/07 � PC 1130/00 � Presente requerimento de PEREIRA COSTA E 

GAMEIROS, LDA., com sede na Avª Vitor Gallo, n.º 83 C, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de 
um edifício habitacional, sito na Rua de Moçambique, Ordem, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou : 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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742 - REQ 1787/07 � PC 441/05 � Presente requerimento de JOSÉ ROLEIRO, com 
residência na Rua Central, n.º 236, 1º Dto, Coucinheira, Freguesia de Amor e Concelho de 

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

licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua da Beira Baixa, Trutas, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 30/03/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

  

Mais deliberou informar que quanto ás infra-estruturas de redes viárias, 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 de requalificação de 

arruamento (infra-estruturas viárias) é de 4.360,83� (quatro mil trezentos e sessenta 

euros e oitenta e três cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

743 - REQ 1264/07 � PC 427/06 � Presente requerimento de JOSÉ VITAL GOMES, com 
residência na Rua 30, n.º 17, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita na Rua 30, Casal 
Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/02/2007. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 
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Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos 

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

transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

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

 

 

744 - REQ 1799/07 � PC 55/99 � Presente requerimento de FERNANDO SOUSA LINO, 
com residência na Estrada da Mata, n.º 10, Caridade, Nossa Senhora da Piedade, Ourém, 

solicitando a aprovação das alterações e projecto de especialidade referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma unidade industrial, sita na Rua Nova, Pedrulheira, 

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

  

Deferir as alterações ao projecto de arquitectura. 

  

Presente projecto de especialidades relativos à rede predial de esgotos domésticos 

relativamente ao qual incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontra-se 

apto a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

745 - REQ 926/06 � PC 168/06 � Presente requerimento de M. A. SIMÕES E CARREIRA, 

LDA., com sede na Rua das Olarias, n.º 17, Silveirinha Pequena, Freguesia de Carriço e 

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

uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Travessa da Fonte dos Ingleses, Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos 

exteriores, estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, 
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domésticos e pluviais, eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, de 

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

b) Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários 

ao bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do 

terreno, com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços 

respectivos da Câmara, devendo os materiais a aplicar ser idênticos aos da 

envolvente, designadamente lancil de betão de 0,13x0,22 e paver rectangular de 

0,20x0,10x0,06, sendo igualmente necessário que o requerente proceda ao remate 

entre o futuro passeio e o pavimento existente em betuminoso; 

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

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

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

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

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da 

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

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

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

746 - REQ 1127/07 � PC 201/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO NETO 

CUSTÓDIO, com residência na Rua da Fonte, n.º 2, R/c, Passagem, Freguesia de Vieira de 

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

moradia, sita na Rua da Fonte, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

1 do artigo 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. 

 

 

747 - REQ 1069/07 � PC 131/07 � Presente requerimento de DINIS MORAIS COSTA, com 
residência no Beco do Cardal, n.º 2, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um telheiro e 

um muro, sitos no Beco do Cardal, n.º 2, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 e 

n.º 5 da alínea X) do artigo 3º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou 
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autorização, podendo as mesmas ser realizadas, devendo o telheiro a executar cumprir os 

seguintes condicionalismos: 

  

- Ser amplo e aberto; 

  

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

  

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

  

Quanto ao muro, deverão ser cumpridos os seguintes condicionalismos: 

  

- O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

  

- 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. 

 

 

748 - REQ 1392/07 � PC 114/06 � Presente requerimento de VIDRIMOLDE-INDÚSTRIA 

INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA,, com sede na Rua de Espanha, Lote 23, Zona 
Industrial do Casal da Lebre, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da 

alteração e ampliação de instalações, sitas na Rua de Espanha, Lote 23, Zona Industrial do 

Casal da Lebre, Apartado 212, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações á arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

06/10/2006. 

  

Presente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

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

  

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

 

 

749 - REQ 1601/07 � PC 339/04 � Presente requerimento de CELESTE DEODATO 

SOARES QUIAIOS, com residência na Rua Pires de Campos, n.º 76, Freguesia de Vieira de 
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Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional e comercial, sito na Rua Pires de Campos, n.º 80, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/01/2007. 

  

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. 

 

 

750 - REQ 1346/07 � PC 844/05 � Presente requerimento de IRMÃOS BATISTA, LDA., 
com sede na Rua Casal do Pereira, Serra, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, 
solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita na Travessa das Andorinhas, Lote 6, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou:  

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
751 - REQ 1954/07 � PC 149/06 � Presente requerimento de SOLO E BETÃO-COMPRA E 

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

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

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

a serviços, sito na Rua da Marinha Pequena, 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� 
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Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

752 - REQ 1967/07 � PC 339/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO RODRIGUES 

ANTUNES, com residência na Rua Acácio de Morais, n.º 2, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

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

e solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua Acácio de Morais, n.º 2, S. 

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

  

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

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

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

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

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

  

No que diz respeito ao pedido de ocupação da via pública em virtude da realização das 

referidas obras, a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

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

trânsito, de acordo com o previsto no art.º 28.º do RMEU (Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas). 

  

   b) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público, deverá ser colocado 

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

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

Urbanas). 

 

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

 

Mais deliberou informar que não poderão decorrer quaisquer obras no período de 1 de 

Julho a 31 de Agosto, conforme estipula o artº. 41ª do R.M.E.U. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

753 - REQ 1224/07 � PC 113/06 � Presente requerimento de JOSÉ ELISIO CARDOSO 

SILVA, com residência na Rua da Olaria, n.º 50, Freguesia de Ilha e Concelho de Pombal, 

solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de moradia unifamiliar, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de 

Morais, Lote 17, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
  
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 14/12/2006. 
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Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

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

 

 
754 - REQ 1440/07 � PC 787/05 � Presente requerimento de ANA RITA PIEDADE 

FRANCISCO, com residência na Rua das Peixeiras, n.º 21, Martingança, Freguesia e 

Concelho de Alcobaça, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia e garagem, sita na Rua dos 

Carrasqueiros, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 16/11/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

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

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

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

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

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

transcreve:  �Encontram-se aptos a merecer aprovação� 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

755 - REQ 3496/06 � PC 23/06 � Presente requerimento de CARLA SOFIA GODINHO DA 

COSTA DIAS, com residência na Rua das Portas Verdes, n.º 23-B, 1º Esq, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades 
referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito 

na Rua Professor Virgílio Morais, Centro Comercial Lumar, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
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Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de câmara de 30/03/2006; 

  

Presente projectos de especialidades relativo à rede predial de águas e esgotos, sobre  às 

quais incide informação técnica que a seguir se transcreve: 

 � As especialidades apresentadas encontram-se aptas a merecer aprovação�. 

  

Presente informações técnicas que atestam 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. 

 

 

756 - REQ 2004/07 � PC 45/06 � Presente requerimento de PAULO FERNANDO 

VITORINO MARIA, com residência na Rua Dr. Adolfo Leitão, n.º 7, S. Pedro de Moel, 

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

de licenciamento de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua Dr. Adolfo 

Leitão, n.º 17, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

757 - REQ 359/06 � PC 64/06 � Presente requerimento de SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE MARINHA GRANDE, com sede na Rua Fonte dos Ingleses, Forno da 
Telha, 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: 

  

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

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

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

   

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

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

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

terreno, sendo que, numa extensão de até 1,5 m a contar do limite do espaço público 

deverá aplicar-se a alínea a). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

758 - REQ 1381/07 � PC 552/05 � Presente requerimento de ADRIANO NUNES FILIPE, 
com residência na Rua da Sede, n.º 24, Pero Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a emissão do alvará referente ao processo de licenciamento de um estabelecimento 

de bebidas, sito na Rua Prof. Virgílio de Morais, C.C. Lumar, Loja C, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, por as obras em questão se 

integrarem na alínea b) do nº1 e nº3 do artigo 6º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro 

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

serem sobras isentas e dispensadas de licença.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

2 - ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO 

DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO, COM CORTE DE ERVAS 

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS





759 - Presente o Processo de Aquisição nº30/07 - AP/DASU/HIG, procedimento por concurso 
público acompanhado do relatório final do Júri, que após apreciação das propostas recebidas 

propõe a adjudicação do serviço de varredura manual das ruas do concelho, com corte de ervas 

e aplicação de herbicidas, pelo período de um ano, à empresa VADECA JARDINS, S.A., pelo 
valor total de 124.800,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, por considerar que face aos 
critérios de adjudicação, essa é a proposta mais vantajosa para o Município. 
 

Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal delibera concordar com as 

conclusões produzidas pelo júri no seu relatório de apreciação das propostas de 10 de 

Maio e no relatório final datado de 23 de Maio de 2007, na sequência da realização de 

Concurso Público e assim, adjudicar o serviço de varredura manual das ruas do concelho, 

com corte de ervas e aplicação de herbicidas, pelo período de um ano, à empresa 

VADECA JARDINS, S.A., pelo valor total de 124.800,00 euros, acrescidos de IVA à taxa 

de 21%, por considerar que face aos critérios de adjudicação, esta é a proposta mais 

vantajosa para o Município. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato que se anexa (Anexo 2) à presente 

deliberação. 

 

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

Vereadores do PS. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração de voto:  
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�Abstivemo-nos porque este processo só agora chegou ao nosso conhecimento e não nos é 

possível analisá-lo com o rigor e a ponderação que um processo desta natureza exige.� 





3 - ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO

 
 
760 - Presente informação da Divisão de Acção  Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 25/05/2007, referente à actualização das rendas de habitação social, localizada no 

Bairro Camarnal Velho, Praceta da Liberdade e Rua General Humberto Delgado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 329-A/2000, 

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

delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, proceder à actualização das rendas do Bairro Camarnal Velho, da Praceta da 

Liberdade e Rua General Humberto Delgado, nos meses abaixo indicados. 

 

A partir de Julho: 

 

Camarnal Velho 
 

MORADOR 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA 

2006 

 

RENDA 

2007 

Carlos Manuel Loureiro Santos Nº3 24/06/200 31,13 33,82 

José Maria Oliveira Carvalho Nº5 01/01/1989 14,98 15,44 

Joaquim Manuel S. Carvalho Nº6 01/01/1989 65,90 67,94 

Virgílio Ferreira Filipe Nº7 01/12/2001 11,16 9,21 

Olímpia Oliveira Vicente Nº11 01/07/2001 39,71 72,09 

Aurélio Tojeira Rosa Nº15 01/01/1989 44,46 45,84 

Maria Nantília M. C. Rodrigues Nº17 01/01/1989 59,84 61,69 

José Bernardino C. Gregório Nº21 01/04/1980 13,83 14,26 

Gracinda Maria Filipe Nº22 01/04/1980 8,24 8,49 

Dora Sofia Lisboa Ramadas Nº23 01/08/2002 3,90 13,62 

Mário Rui Sousa Nº28 01/01/1989 66,51 68,57 

Joaquim Cordeiro Ramadas Nº29 01/01/1989 19,46 20,06 

António Pinto Carvalho Nº33 01/01/1989 46,88 48,33 

 

 

A partir de Agosto: 

 

Praceta da Liberdade 
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BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

FRACÇÃO 

 

CONTRATO 

 

RENDA 

2006 

 

RENDA 

    2007 

1 Vítor Manuel L. Raimundo R/C Dto 01/10/2000 12,64� 13,01 

1 Maria Isabel Domingues R/C Esq.º 01/06/1976 12,11� 12,48 

1 Maria Luz Ferreira Soares 1.º Dto 01/06/1976 6,06� 6,25 

1 Rosalina Carvalho Freitas 2.º Dto 01/06/1976 2,25� 2,32 

1 Gaudêncio Lopes Figueira 3.º Dto 01/06/1976 15,32� 15,79 

1 Cidália Cardoso Sousa 3.º Esq.º 01/06/1976 12,11� 12,48 

2 Regina Ferreira Martins R/C Dto 01/06/1976 13,91� 14,34 

2 Abel Aveiro Carqueija R/C Esq.º 01/06/1976 17,66� 18,21 

2 Laura Maria Pinho Santos 1.º Dto 01/05/2002 8,49� 14,00 

2 Maria Guiomar Nunes 1.º Esq.º 01/06/1976 17,66� 18,21 

2 Joaquim Silva Ribeiro 2.º Dto 01/06/1976 15,32� 15,79 

2 Paula Guarda Nascimento 2.º Esq.º 01/06/1976 17,66� 18,21 

2 Carlos Alberto Marques 3.º Dto 01/08/1982 15,32� 15,79 

2 Maria Augusta P. Caetano 3.º Esq.º 01/06/1976 17,66� 18,21 

3 Maria Arlete Costa da Cruz  1.º Dto 23/11/1993 13,41� 13,80 

3 Maria Madalena Cardoso R/C Dto 16/10/2000 26,08� 30,73 

3 Teófilo Silva Caeiro R/C Esq.º 01/06/1976 15,32� 15,79 

3 Deolindo Adriano Perdigão  1.º Esq.º 01/06/1976 15,32� 15,79 

3 Maria Conceição Miguel 2.º Esq.º 01/06/1976 15,32� 15,79 

3 Anabela Mendes Ferreira 3º Dto 18/08/1997 3,90� 4,03 

4 Maria Conceição Carvalho R/C Dto 23/04/1999 12,45� 12,84 

4 Maria Helena M. Cunha R/C Esq.º 29/10/1999 60,39� 58,76 

4 Leonel Rosa Ferreira 1.º Dto 01/12/1976 15,32� 15,79 

4 Abílio Manuel de Jesus  1.º Esq.º 17/12/1993 220,00� 245,85 

4 Manuel Jesus Oliveira 2.º Dto 01/06/1976 15,32� 15,79 

4 António Maria Salcedas 2.º Esq.º 01/12/1976 17,66� 18,21 

4 Fernanda Jesus Pereira  3.º Dto 21/12/1995 9,06� 11,66 

4 Dina Carmo Rocha Santos 3.º Esq.º 01/12/1976 17,66� 18,21 

5 José António Norte R/C Dto 1976 93,66� 96,56 

5 Maria de Lurdes M. 

Delgado  

R/C Esq.º 22/12/1997 57� 13,84 

5 Baltazar M. Figueiredo 1.º Dto 01/12/1976 15,32� 15,79 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 31.05.2007 

Acta n.º 11 

 

 42 

5 José Henriques S. Carvalho 1.º Esq.º 01/12/1976 12,11� 12,48 

5 Vivina Santos Pais Pereira  2.º Dto 01/12/1976 15,32� 15,79 

5 Maria Fátima F. Oliveira 2.º Esq.º 01/11/2002 42,81� 48,88 

5 Rogério Santos Moita 3.º Dto 01/12/1976 15,32� 15,79 

5 José Augusto Martins Pires 3.º Esq.º 01/12/1976 12,11� 12,48 

6 José António R. Carvalho R/C Dto 01/12/1976 12,11� 12,48 

6 Álvaro Henriques Martins 1.º Dto 01/12/1976 12,11� 12,48 

6 Judite Conceição Vieira 2.º Dto 01/12/1976 12,11� 12,48 

6 Maria do Carmo Rodrigues  3.º Esq.º 01/12/1976 15,32� 15,79 

7 José Américo da Silva Paulo R/C Dto 01/12/1976 15,32� 15,79 

7 Silvina Freitas Costa 1.º Dto 01/12/1976 15,32� 15,79 

7 António José Norte Damião 2.º Dto 01/11/1981 15,32� 15,79 

7 Antónia Maria Batista Viana 2.º Esq.º 1976 17,66� 18,21 

7 Emília Maria C. Figueiredo 3.º Esq.º  01/12/2001 9,34� 12,09 

8 Paulo Jorge M. Ferreira 2.º Dto 01/12/1976 17,66� 18,21 

8 Maria Celeste P. Marques 2.º Esq.º 21/05/1998 61,42� 71,57 

8 Maria Fernanda S. Salvado 3.º Dto 01/12/1976 6,06� 6,25 

8 Daniel Mendes Veiga  3.º Esq.º 23/03/2000 97,90� 33,46 

 

Rua General Humberto Delgado 

 

 

BLOCO 

 

 

 

MORADOR 

 

 

FRACÇÃO 

 

 

CONTRATO 

 

 

RENDA/06 

 

 

RENDA/07 

32 Lavínia Maria Martins 3.º B 01/07/1994 95,52� 97,40 

32 Carlos Alberto Moreira 1.º B 01/11/1995 29,58� 7,28 

32 Reinildo Jesus Santos 1.º D 01/10/1992 27,48� 28,33 

30 Leonel Domingos Gentil R/C B 01/03/1987 12,51� 12,90 

 

Camarnal Velho 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

 

CONTRATO 

 

 

RENDA/06 

 

 

RENDA/07 

Estrela Soares Adão Nº9 01/01/1989 81,87 84,41 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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4 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA SOCIAL, FIXADO PELO 

MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 3, 

3ºB, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 
 
 
761 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 28/05/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda social, por motivo 
de alteração do rendimento do agregado familiar de Maria Inês da Silva Barbosa, inquilina 

deste Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar da inquilina em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 113,71 (cento e treze euros e setenta e um cêntimos); valor este 

calculado ao abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - ALTERAÇÃO DO CONTRATO ACTUAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 

(OBRAS),  DE MUNICIPE RESIDENTE EM RUA DO PORTINHO N.º 79, GARCIA,  

PARA FINS DOMÉSTICOS E ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA 

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO   

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

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

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

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

a respectiva licença de utilização ao munícipe Ivo Manuel Marques Gomes. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que: 

 

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

Município; 

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

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

familiar; 

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

incapacitante para o trabalho; 

 Não existem perspectivas de o munícipe ver melhorada a sua condição económica e 

proceder ao que é exigido pelo Município, com vista à emissão da licença de 

utilização; 

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

 

Propõe que seja autorizada a substituição do actual contador de água para obras por um 

contador para fins domésticos, sem que para tal seja exigida ao munícipe a licença de 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 31.05.2007 

Acta n.º 11 

 

 44 

utilização.  

 
Depois de discutida a presente proposta, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa 

apresentou uma outra proposta, cujo conteúdo se passa a reproduzir: 

 

�Proponho que em vez de se estar a dar ao munícipe a isenção de licença de utilização 

(situação que me parece não legal), atribuindo-lhe o contador como se estivesse na posse 

plena da respectiva licença, lhe seja então atribuída a licença de utilização na qual deve ser 

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

agregado se alterem, proceder aos acabamentos em falta e descritos na informação social, 

tendo em conta a informação social carreada  no processo que refere não haver prejuízos para 

o Município.� 

 

Em face das duas propostas apresentadas, foi decidido retirar o assunto, para melhor 

análise. 

 

 

6 - �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E TROÇO FINAL DA 

EN242-2 � CONCURSO PÚBLICO N.º02/2006 � DIRM -  TRABALHOS A MAIS 
 
 
762 - Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª smv/08/07 que se anexa (Anexo 3), 
propondo a aprovação de Trabalhos a Mais no valor de 8.548,00� (oito mil quinhentos e 

quarenta e oito euros) relativos à empreitada �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E 

TROÇO FINAL DA EN242-2� adjudicada à firma �LENAPREDIO, LDA� de acordo com o n.º1 do 

art. 26º do Decreto-Lei  n.º59/99 de 2 de Março, atendendo a que estes trabalhos são da mesma 

natureza, e  que se destinam à realização da mesma empreitada não podendo ser tecnicamente 

separados do contrato inicial. 
 
A Câmara, apreciou os documentos supramencionados e delibera aprovar Trabalhos a 

Mais no valor de 8.548,00� (oito mil, quinhentos e quarenta e oito euros) relativos à 

empreitada �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E DO TROÇO FINAL DA EN242-

2� adjudicada à firma �LENAPREDIO, LDA�, de acordo com o n.º1 do art. 26º do Decreto-

Lei  n.º59/99 de 2 de Março, atendendo que estes trabalhos são da mesma natureza e se 

destinam à realização da mesma empreitada não podendo ser tecnicamente separados do 

contrato inicial. 

 

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

Vereadores do PS, tendo o Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade previsto no 

n.º 2 do art.º 89º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

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

voto: 

 

�Votei contra porque no conjunto das necessidades e prioridades do concelho esta obra não 

era uma dessas prioridades, muito menos agravada com trabalhos a mais, razão pela qual 

entendo que ao se estar a aprovar trabalhos a mais numa obra não prioritária prejudica e 

retira financiamentos de outras obras que o concelho e a população mais necessita, para além 
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do mais os trabalhos objecto desta deliberação já estavam a ser executados antes mesmo de 

ela ser presente a reunião de Câmara.� 

 

O Sr. Vice-Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei a favor dado que todas as obras que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

das populações são necessárias. No caso de S. Pedro de Moe,l e com a qualidade que é 

reconhecida a este aglomerado urbano, há alguns anos que não se verificava uma intervenção 

de requalificação dos arruamentos, o que justifica que se lhe dê uma atenção especial. 

 Acresce que esta é apenas uma entre várias obras em curso na área do concelho.� 

 

 

7 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE TERRENO NECESSÁRIO À 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � 

1ª FASE 

 

 

763 - Presente Informação n.º  IA/19/2007, de 25 de Maio de 2007, da Arquitecta Isabel Alves 

(DOPU), a informar que do prédio abaixo identificado «são necessários para concretizar a 

Proposta de Requalificação do Vale do Ribeiro � 1ª Fase, os 1715 m2, ou seja, a totalidade do 

prédio».                
 
O prédio encontra-se inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o n.º 7206, sito na 

freguesia e concelho da Marinha Grande, a favor de Laura do Rosário Duarte Costa.  
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com os proprietários, torna-se necessário iniciar o 

processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Técnico 

Agrário Joaquim Paraisal Pinto, a avaliação do prédio a expropriar identificado na 

planta de localização anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzida, com área de 

1715 m2, (mil setecentos e quinze metros quadrados),  inscrito na respectiva matriz 

predial rústica sob o n.º 1791, a favor de Laura do Rosário Duarte Costa, para execução 

da empreitada de Requalificação do Vale do Ribeiro � 1ª Fase, nos termos do artigo 10º, 

n.º 4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

 

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

Vereadores do PS, tendo o Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade previsto no 

n.º 2 do art.º 89º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração de voto, subscrita 

também pelos Srs. Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira: 

 

� Votei contra porque ao contrário da informação que nos foi dada inicialmente não há a 

concordância de todos os proprietários para a intervenção da Câmara. Constata-se agora, 

dando corpo às dúvidas que manifestámos inicialmente e aos avisos que formulámos, que 

houve pessoas que não foram contactadas. Também não consta do processo qualquer acordo 

de cedência daqueles que eventualmente o terão feito. Por tudo isto entendemos que o processo 
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de expropriação proposto não  se reveste de interesse público, na medida em que se trata de 

uma intervenção da Câmara em terrenos privados, que a qualquer momento poderão reverter 

para si próprios os bens ali instalados.�  

 

O Sr. Vice-Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei a favor justamente porque ao contrário das informações inicialmente disponíveis, se 

veio agora a constatar que algun(s) particular(es) não mostraram disponibilidade para ceder 

os respectivos terrenos necessários à implementação do projecto. Porque o interesse público 

não pode ser avaliado pela existência ou não de vontade dos particulares para proceder a este 

tipo de cedências mas sim pela valorização que significam para o aglomerado de São Pedro de 

Moel e para o concelho da Marinha Grande está por isso mesmo mais do que justificado que a 

câmara proceda a todos os esforços necessários à clarificação e regularização de toda a área 

abrangida pelo projecto. É neste contexto que se torna imprescindível avançar com processos 

de expropriação que se deseja sejam amigáveis e não litigiosos, mas sem os quais não é 

possível avançar com a obra no terreno. Estando o assunto entregue a jurista competente nesta 

matéria, estou seguro que o assunto poderá ser encerrado em tempo útil.�  

 

 

8 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO VALE 

DO RIBEIRO � 1ª FASE   

 
 
764 - Presente Informação n.º  IA/20/2007, de 25 de Maio de 2007, da Arquitecta Isabel Alves 
(DOPU), a informar que do prédio abaixo identificado «são necessários para concretizar a 

Proposta de Requalificação do Vale do Ribeiro � 1ª Fase, 167 m2».                
 
A parcela necessária é parte do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 15.727/31072006 e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

n.º 1791, sito na freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito a favor de Maria Isabel 

Rocha Figueiredo Afonso Mendes (1/2) e de Maria Helena Afonso Mendes (1/2).  
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com os proprietários, torna-se necessário iniciar o 

processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Técnico 

Agrário Joaquim Paraisal Pinto, a avaliação da parcela de terreno a expropriar 

identificada na planta de localização, com área de 167 m2, (cento e sessenta e sete metros 

quadrados), a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial 

da Marinha Grande sob o n.º 15.727/31072006, inscrito a favor de Maria Isabel Rocha 

Figueiredo Afonso Mendes (1/2) e de Maria Helena Afonso Mendes (1/2), e inscrito na 

respectiva matriz predial urbana sob o n.º 1791,  para execução da empreitada de 

Requalificação do Vale do Ribeiro � 1ª Fase, nos termos do artigo 10º, n.º 4, do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

 

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

Vereadores do PS, tendo o Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade previsto no 
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n.º 2 do art.º 89º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Foram reiteradas as declarações de voto proferidas na votação da proposta anterior. 

 

 

9 - ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, PERTENÇA DA 

AUTARQUIA, REFERENTES AOS BLOCOS SITOS EM: RUA PROFESSOR MELO 

VIEIRA, AVENIDA DA LIBERDADE( L/M), CASAL DE ANJA,RUA DA 

CHARNEQUINHA (MOITA) E RUA ADRIANO MARQUES NOBRE 

 

 

765 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED, datada 
de 24/05/2007, referente à actualização, a partir do próximo mês de Julho, das rendas de 

habitação social, pertença da Autarquia e localizadas nas seguintes zonas: Rua Professor Melo 
Vieira (Ex - Fundação Salazar); Avenida da Liberdade (Bloco L/M); Rua da Charnequinha 

(Moita), Casal de Anja (Vieira de Leiria) e Rua Adriano Marques Nobre (Novo Bairro do 
Camarnal). 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei n.º 329-A/2000 

de 22 de Dezembro, n.º 166/93, de 7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, delibera no 

uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

proceder à actualização anual das rendas dos seguintes blocos:  

 
A partir de Julho/07: 

 
1 - Rua Professor Melo Vieira (Bairro Ex- Fundação Salazar) 

 

 
BLOCO 

 
MORADOR 

 
FOGO 

DATA 
CONTRATO 

 
RENDA/06 

 
RENDA/07 

1 Maria Vitória Coutinho R/C Dtº 01/04/1974 25,86� 26,66� 

1 Albino Vitória Duarte R/C Esq 28/02/1974 20,41� 21,04� 

1 Corália Rego dos Santos 1º Esq 01/04/1974 20,41� 21,04� 

1 Maria Fernanda L. Rosa 2º Dtº 01/04/1974 20,41� 21,04� 

1 António Anunciação Vrea 2º Esq 28/02/1974 20,41� 21,04� 

1 José António Silva 3º Dtº 01/05/1974 20,41� 21,04� 

1 Joaquina Ana Alves 3º Esq 14/02/1977 17,47 � 18,01� 

3 Emilia de Jesus R/C Dtº 04/02/1974 20,41� 21,04� 

3 Ester da Conceição Duarte R/C Esq 01/04/1974 20,41� 21,04� 

3 Salomé da Silva Rebotim 1º Dtº 01/04/1974 20,41� 21,04� 

3 Mário Brites Coelho 1º Esq 01/03/1980 15,84� 16,33� 

3 Mário Almeida 2º Dtº 21/02/1974 20,41� 21,04� 

3 Rosaria da Rosa Gonçalves 3º Dtº 01/04/1974 20,41� 21,04� 

3 Maria de Lurdes Nunes Santos 3º Esq 01/04/1974 20,41� 21,04� 

5 Celeste Rosa Ferreira R/C Dtº 01/04/1974 17,68� 18,23� 

5 Virgílio Jesus  Gil João R/C Esq 28/04/1981 14,72� 15,18� 

5 Isidro Manuel S. Alves 1º Dtº 01/04/1974 17,68� 18,23� 

5 Idalina Santos Marcelino 1º Esq 01/04/1974 17,68� 18,23� 

5 Laurinda Vitória da Silva 2º Dtº 28/02/1974 17,68� 18,23� 

5 Maria Isménia M. Pereira 2º Esq 03/04/2000 16,95� 17,48� 
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5 José Manuel R. Pestana 3º Dtº 01/08/1982 42,00� 43,30� 

5 Maria da Conceição Teixeira 3º Esq 01/07/1992 95,02� 97,97� 

7 Armando Mendes Matos R/C Dtº 01/04/1974 17,68� 18,23� 

7 Ricardo Alexandre  Pereira R/C Esq. 01/04/1974 17,68� 18,23� 

7 Maria Herminia M. Glória 1º Dtº 01/04/1974 17,68� 18,23� 

7 Manuel João Martins Pires 1º Esq 01/04/1974 17,06� 17,59� 

7 Albino Grácio 2º Dtº 09/08/1982 42,00� 43,30� 

7 Albano Coelho Santos 2º Esq 01/04/1974 17,68� 18,23� 

7 Genoveva Rosa Varela Glória 3º Dtº 01/04/1974 17,68� 18,23� 

7 Manuel Hipólito S. Sampaio 3º Esq 11/04/1981 16,37� 16,88� 

 
BLOCO 

 
MORADOR 

 
FOGO 

DATA 
CONTRATO 

 
RENDA/06 

 
RENDA/07 

9 Armando Sousa Custódio R/C Esq 28/02/1974 17,68� 18,23� 

9 Maria Lucidia Alves Costa 1º Dtº 01/03/1992 20,17� 20,80� 

9 Teresa Pinheiro de Sousa 1º Esq 01/07/1992 95,02� 97,97� 

9 José Manuel Santos Garcia 2º Dtº 26/02/1982 23,45� 24,18� 

9 Maria Joaquina Gil 2º Esq 28/12/1999 39,27� 40,49� 

9 Ernesto Albino D. Oliveira 3º Dtº 01/09/1987 35,21� 36,30� 

 

2 � Avenida da Liberdade (Bloco L/M) 

 
 
 
BLOCO 

 
 
MORADOR 

 
 
FOGO 

 
DATA 
CONTRATO 

 
 
RENDA/06 

 
 
 
RENDA/07 

L Alexandre Antunes da Silva R/C Dtº 08/04/1992 58,46� 60,27� 

L Palmira Martins R/C Esq 04/11/1993 60,53� 62,40� 

L Rolando Mário Bica R/C Fte 

Esq. 

04/12/1978 16,86� 17,38� 

L Manuel dos Santos Pereira R/C Fte Dtº 19/10/1981 28,56� 29,45� 

L Maria Alice da Conceição 1.º Dtº 04/12/1978 3,80� 3,91� 

L Cremilde Martins da Silva 1.º Esq.º 05/12/1978 5,80� 5,98� 

L Adriano José de Jesus 1.º Fte Esq.º 22/03/1983 17,07� 17,60� 

L José Cristiano Marques 1.º Fte Dto 01/03/1982 32,24� 33,24� 

L Manuel Francisco Silva 2.º Dto 02/07/1980 13,56� 13,98� 

L Gracinda Rosa Inácia 2.º Fte Esq.º 15/12/1978 48,66� 50,17� 

L Elvira da Conceição 

Cantante 

3.º Dto 12/12/1978 10,01� 10,32� 

L Augusta de Jesus 

Queimadelas 

3.º Esq.º 27/12/1997 18,05� 18,52� 

L Maria Lassalete Costa 3.º Fte Dto 12/12/1978 11,83� 12,20� 

L Silvina Rodrigues Calado 3.º Fte Esq.º 14/12/1978 2,54� 2,62� 

L José Augusto Jorge Graça 4.º Dto 30/06/1980 35,32� 36,41� 

L Maria Helena M. Cantante 4.º Fte Esq.º 31/12/1996 18,76� 17,20� 

M Judith Guerra Santana 1.º Dto 23/12/1997 25,00� 25,78� 

M Carlos José Oliveira 1.º Esq.º 21/04/1997 6,25� 6,44� 

M Carolina Gomes Cantante 1.º Fte Dto 30/10/1978 23,54� 24,27� 

M Clarinda de Jesus 1.º Fte 

Esq.º 

04/12/1978 3,34� 3,44� 

M Maria de Lurdes Anjos 

Matos 

2.º Dto 1998 22,82� 25,90� 

   DATA   
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BLOCO MORADOR FOGO CONTRATO RENDA/06  
RENDA/07 

M Maria Julia Rodrigues 

Calado 

2.º Esq.º 14/12/1978 3,07� 3,17� 

M Susana Cristina V. Santos 2.º Fte Esq. 12/12/1979 3,80� 3,92� 

M Maria Amélia Henriques 3.º Dto 17/12/1996 25,00� 25,78� 

M Maria Luísa de Jesus Guerra 3.º Esq.º 11/04/1988 14,23� 14,67� 

M António Carlos Palhinha 3.º Fte Dto 04/12/1978 12,48� 12,87� 

M Virgílio da Conceição Duarte 3.º Fte 

Esq.º 

13/12/1978 9,61� 9,91� 

M Maria Carolina T. Gomes 4.º Esq.º 27/06/1984 3,80� 3,92� 

M Joaquim Simões da Silva 4.º Fte Dto 01/07/1979 21,46� 22,13� 

 
3 - Rua da Charnequinha (Moita) 

 

 
BLOCO 

 
MORADOR 

 
FOGO 

DATA 
CONTRATO 

 
RENDA/06 

 
RENDA/07 

44 Natacha Dias do Carmo R/C Dtº 01/06/2002 12,17� 4,03� 

46 Maria de Lurdes R. Coelho 1.º Dto 04/11/1997 48,56� 59,40� 

46 Maria Manuela. Paulo de Jesus 1.º Esq.º 01/06/2002 78,72� 72,86� 

 
4 - Casal de Anja 

 

 
MORADOR 

 
FOGO 

DATA CONTRATO  
RENDA/2006 

 
RENDA/07 

Maria Celeste David Feijão N.º 3 01/06/2005 16,06� 31,63� 

Maria Dulce Murta Ferrão N.º 6 01/02/1983 2,00 2,06� 

Joaquim Lopes Moreira N.º 10 01/02/1983 5,84 � 6,02� 

Felismina Conceição Leitão N.º 11 01/02/1983 2,57 � 2,65� 

Manuel Pereira Peres Carnide N.º 13 15/04/1999 81,00� 83,31� 

 

5 � Bairro Novo do Camarnal (R.ª Adriano Marques Nobre) 

 

MORADOR LOTE N.º DATA 
CONTRATO 

RENDA/06 RENDA/07 

Maria Antonieta  Santos 11 88 01/03/05 49,39� 50,77� 

Ema Maria Ribeiro Triães 14 70 29/06/05 111,61� 113,41� 

José Manuel Gomes 

Parracho 

21 6 01/03/06 12,04 12,42� 

 

 

Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir de Julho do 

corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

04/2006 (DEEM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 
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766 - Presente o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela Firma �HENRIQUE QUERIDO, LDª�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde   

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 �AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA EB DAS TRUTAS�, 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. 

 

 

11 - PEDIDO DE APOIO DO ORFEÃO DE LEIRIA PARA O XXV FESTIVAL 

MÚSICA EM LEIRIA 2007 

 

 
767 - A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 06/2007 datada de 22.05.07 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro do 
Orfeão de Leiria sito na Avenida 25 de Abril, 2400-265 Leiria, com o contribuinte n.º 501 150 

480, para a realização do XXV Festival Música em Leiria, e tendo em conta o prestígio deste 

Festival de Música e a descentralização dos concertos para a área limítrofe à cidade de Leiria, 

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, atribuir uma verba de 500,00� (quinhentos euros) ao Orfeão de Leiria, para 

comparticipação nas despesas e conceder o apoio logístico necessário aquando a 

realização do evento no Concelho. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 
 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-95. 

 

 

12 - FONOTECA NA FREGUESIA DA MOITA � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 

AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 
 

 

768 - Presente informação n.º 48/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 04/05/2007, dando conta que a Câmara Municipal da Marinha Grande tem 

vindo a desenvolver, conforme previsto nos seus planos de actividades de 2005 e para 2006, em 
parceria com o Clube Desportivo Moitense, uma Fonoteca na Moita, cujo funcionamento se 
iniciou em 23 de Julho de 2005 com base num protocolo assinado na mesma data entre as 
partes, cuja minuta foi aprovada em reunião de Câmara de 14.07.2005. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que este espaço e 

conjunto de equipamentos inerentes tem funcionado como um verdadeiro centro juvenil 

naquela localidade, com recurso a equipamentos modernos e susceptíveis de motivar o 

interesse dos jovens, nomeadamente aqueles entre os 8 e os 18 anos, pela ligação às novas 

tecnologias de informação e comunicação; considerando que o projecto está a ser 

implementado conforme previsto nas instalações do Clube Desportivo Moitense, uma vez 

que a autarquia não possui instalações próprias para o efeito naquela freguesia e que o 

custo da sua construção ou aquisição seria muito dispendioso; considerando que as 

instalações em causa estão localizadas no centro da freguesia e possuem as condições 

ideais para tal projecto, sendo tais instalações bastante frequentadas pelos jovens da 

freguesia; considerando que a gestão da Fonoteca Municipal da Moita tem sido 

assegurada pelo Clube Desportivo Moitense conforme protocolado; delibera autorizar o 

pagamento de 2.580,00 � (dois mil quinhentos e oitenta euros) ao Clube Desportivo 

Moitense, contribuinte nº 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445 � 580 

Moita , para comparticipação das despesas de funcionamento no período de Janeiro a 

Junho de 2007, verba prevista em plano de actividades na acção nº 2006/A/113.  

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

13 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 07/09/2006 COM A 

EPÍGRAFE: �PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A �NOITE DE CRESCER� E 

PARA A PEÇA DE TEATRO � GATA BORRALHEIRA� DO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE�. REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO COM TOMADA DE NOVA 

DELIBERAÇÃO 

 

 

769 - Na reunião da Câmara Municipal de 18/05/2007 foi aprovada em minuta uma deliberação 

com a epígrafe: �Pedido de apoio financeiro para a �Noite de Crescer� e para a peça de teatro � 

Gata Borralheira� do Sport Operário Marinhense �. 
 

A referida deliberação aprovou a atribuição de um subsídio no valor total de 2750,00� (dois mil 

setecentos cinquenta euros) ao Sport Operário Marinhense para apoio às referidas iniciativas. 
 

Considerando que: 
 

 O Decreto-lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, refere no n.º 1 do seu art.º 11º que "O 

Estado e as outras pessoas colectivas de direito público só podem conceder algum 

subsídio ou proceder a algum pagamento superior a 1.000 contos (4.987,98 euros) a 
contribuintes do regime geral de segurança social de inscrição obrigatória, com 

empregados por conta de outrem, mediante a apresentação de declaração comprovativa 

da situação contributiva destas perante as instituições de previdência ou de segurança 

social que as abranjam". 
 

 A acrescer a esta determinação legal, e relativamente à situação tributária junto da 
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Fazenda Nacional (Serviços de Finanças), o art.º 1º do Decreto Lei n.º 236/95, de 13 de 

Setembro, refere na sua alínea e) que �Aos contribuintes que não tenham a sua 

situação tributária regularizada está vedado (�) beneficiar de apoios de fundos 

comunitários e públicos".  

 
 Fica assim claro que todas as entidades públicas, entre as quais esta autarquia, estão 

obrigadas por força de lei a assegurar-se da regularidade da situação contributiva da 

entidade merecedora de apoio financeiro, quer no momento da atribuição de subsídio ou 

apoio financeiro, quer no momento do efectivo pagamento do apoio financeiro, 
independentemente do valor do apoio ou do subsídio. 

 

 A referida deliberação de aprovação do apoio ao Sport Operário Marinhense foi 

presente a reunião de Câmara quando a declaração de não divida às Finanças já se 

encontrava fora de prazo, muito embora na data da informação de suporte (informação 

n.º 03/2007 datada de 02.03.07 do sector cultural da Divisão de Cultura e Património 

Histórico) essa declaração estivesse ainda válida. 
 

 Por lapso, não foi verificada a data de tal declaração antes da sua apresentação na 

reunião de 18 de Maio, tendo a dita declaração perdido a sua validade no dia 14 de 

Maio, pelo que, de acordo com os preceitos legais; 
 

 A Câmara tomou assim uma deliberação ilegal; 
 

 O referido acto administrativo poderá ser por esta revogado, com fundamento na 

sua invalidade, nos termos do disposto nos artºs 141º, nº 1; 142º, nº 1 e 143º, nº 

1, todos do Código do Procedimento Administrativo; 
 

A Câmara Municipal delibera revogar aquele acto administrativo, nos termos do disposto 

nos artigos e Código referidos no antecedente parágrafo.  

 

A Câmara voltou a apreciar o assunto, uma vez que foram já cumpridos todos os 

procedimentos legais, nomeadamente apresentação de uma declaração válida 

comprovativa da não existência de divida às Finanças. 

 

 

Titulo : Pedido de apoio financeiro para a �Noite de Crescer� e para a peça de teatro � 

Gata Borralheira� do Sport Operário Marinhense 

 
      Texto :  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 03/2007 datada de 02.03.07 do sector 

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

para a peça de teatro �Gata Borralheira� e para o evento �Noite de Crescer� do Sport 

Operário Marinhense, sito na Rua 25 de Abril, n.º 30, 2430-313 Marinha Grande, 

contribuinte n.º 501 417 702, e tendo em conta que se tratam de iniciativas com elevado 

interesse cultural para o nosso Concelho, 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, atribuir um subsídio no valor total de 2750,00� (dois 

mil setecentos cinquenta euros) ao Sport Operário Marinhense para apoio às referidas 
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iniciativas. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 040701 da acção 2007 A 95. 
 
 

14 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 
 
770 - Por deliberação camarária de 19 de Abril de 2007, foi determinada a abertura de concurso 

público para a confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da 

Marinha Grande. 
 
Por decisão do júri de 28 de Maio corrente, foram prestados esclarecimentos quanto à 

interpretação de uma cláusula do caderno de encargos � cláusulas técnicas, respeitante à 

afectação mínima de meios humanos por cantina. 
 
Apesar de não ser obrigatório, parece adequado prorrogar o prazo de apresentação de propostas 

com vista a facultar a todos os interessados o período de tempo propício à sua elaboração. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera prorrogar o prazo para apresentação das propostas 

do concurso público n.º 58/2007 � confecção e fornecimento de refeições nas cantinas 

escolares do concelho da Marinha Grande, até às 17:00 horas do dia 09 de Julho, 

realizando-se o acto público do concurso no dia 10 de Julho, pelas 10:00 horas. 

 

Mais delibera ratificar os esclarecimentos prestados. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

 

15 - IMPULSO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CLASSIFICAÇÃO DO PARQUE DO ENGENHO, SITO NA MARINHA GRANDE 
 
 
771 - Atendendo a que a Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro, no seu artigo 1.º refere que é seu 

objecto �� estabelecer as bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural, como realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e 

construção da identidade nacional e para a democratização da cultura.�; 
 
Atendendo a que nos n.º s 1 e 3 do artigo 2.º da mesma Lei, se refere que �Para os efeitos da 

presente Lei integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de 
especial protecção e valorização.�; �O interesse cultural relevante, designadamente histórico, 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 31.05.2007 

Acta n.º 11 

 

 54 

científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá 

valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade.�; 
 
Atendendo ainda, que no n.º 6 do artigo 15.º se refere que �Consideram-se de interesse 
municipal os bens cuja protecção e valorização, no todo ou em parte, representem um valor 

cultural de significado predominante para um determinado município.�; 
Considerando as competências previstas na alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 
 
Considerando o papel que o Parque Florestal do Engenho desempenha na memória colectiva da 

Marinha Grande e a sua importância histórica, arquitectónica e ambiental no âmbito regional; 
 
A Câmara Municipal delibera por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Álvaro Pereira, iniciar o procedimento administrativo de classificação de 

interesse municipal do conjunto usualmente denominado por �Parque Florestal do 

Engenho�, notificando para todos os efeitos legais, o seu proprietário - Direcção Geral do 

Património, e a entidade que actualmente utiliza o espaço - Direcção Geral dos Recursos 

Florestais. 
 
 
16 - 9.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 
 

 

772 - Presente proposta da 9ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
8ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 52.700 euros nos reforços e 

52.700 euros nas anulações; 
8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 10.000 euros nos 
reforços e 10.000 euros nas anulações; 
8ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 1.200 euros nos 
reforços e 1.200 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 9ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 

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

Vereadores do PS, tendo o Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade previsto no 

n.º 2 do art.º 89º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração de voto, também 

subscrita pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira: 

 

�Voto contra porque a mais substantiva razão da modificação tem a ver com a contratação de 

um avençado que, do meu ponto de vista, não se justifica, pois trata-se de uma duplicação de 

uma estrutura paralela à TUMG que tem vindo a ser criada na Câmara com o aumento 

exponencial de custos e de gastos sem que ninguém saiba muito bem quais as funções e as 
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tarefas deste avençado. Nestes dois anos aquilo que era feito por duas ou três pessoas nos 

transportes afectos à TUMG passou a ser feito pelo dobro das pessoas  sem nenhuma melhoria 

visível para o serviço, para a prestação de serviços aos munícipes, antes pelo contrário, só 

serviu para aumentar as despesas correntes do município.� 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira proferiu a seguinte declaração: 

 

�O serviço que este Eng.º está a prestar não tem nada a ver com a ligação à TUMG mas sim 

no controle das viaturas, na sua distribuição, porque as viaturas raramente eram 

inspeccionadas. Neste momento todas elas têm uma ficha de controle. Independentemente disso 

também está a tomar conta das oficinas de reparações e de serralharia. 

Está também a tratar do inventário da necessidade de substituição das viaturas velhas e de 

viaturas para disponibilizar a todos os serviços da Câmara, pois muitos funcionários perdem 

horas à espera de viaturas. Na situação prevista de extinção da TUMG podemos ter na pessoa 

deste Eng.º  a garantia do funcionamento em bom estado das viaturas que venham da TUMG 

ou que a Câmara venha a adquirir.�  

 




APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

773 - 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 

17,45 horas, depois de ter sido interrompida durante o período das 12,40 horas ás 14,35 

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 

 
 
 

 

 


