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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezoito  

de Maio de dois mil e sete.        

 

 

 

Aos dezoito 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 Presidente, Sr. 

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

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

 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho não esteve presente por se encontrar, em 

representação do Município, numa reunião do CEPAE, na Batalha. 
  
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa não esteve presente por se encontrar a prestar 

assistência ao seu filho menor, que foi operado. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira só esteve presente durante o período da manhã, até 

à interrupção para almoço, pelo que só votou os processos de obras particulares não incluídos 

na ordem do dia até ao REQ 1838/07 � PC 183/07, em nome de Pedro Manuel Rosário 

Joaquim. 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 9,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    
            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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ORDEM DO DIA 
 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 

 

4. 8.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

5. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 
6. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO JUNTO À TRANSOGÁS � PERO 

NETO� � AJUSTE DIRECTO  N.º 01/07 � DIRM -  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

7. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA PRINCIPAL DA 

PEDRULHEIRA� � AJUSTE DIRECTO  N.º 02/07 � DIRM -  RECEPÇÃO  

PROVISÓRIA 

 

8. �EXECUÇÃO DE RAMAIS NA RUA DO CORGO SUL - COMEIRA� � AJUSTE 

DIRECTO  N.º 35/06 � DIRM -  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

9. �EXECUÇÃO DA CASETA DO FURO DA CERCA� � AJUSTE DIRECTO N.º 

66/05 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

10. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO MILLER�  - 

AJUSTE DIRECTO N.º 42/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

11. �REMODELAÇÃO DA REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA COLUNA ESQUERDA DO BLOCO 7 E DA COLUNA 

DIREITA DO BLOCO 9 DA EX-FUNDAÇÃO SALAZAR� � AJUSTE DIRECTO 

N.º 19/06 - DEEM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

12. �EXECUÇÃO DE PINTURAS NA ZONA DO PEIXE, ZONA DO PÃO E 

QUEIJO E ENTRADA NASCENTE DO MERCADO MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE� - AJUSTE DIRECTO N.º 31/06 - DEEM� �  RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

13. �COLECTOR PLUVIAL NA RUA DAS LARANJEIRAS - CRUZES� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 44/00 � DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

14. �EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE COLECTOR NA TRAVESSA DAS 

PORTAS VERDES� � AJUSTE DIRECTO N.º 52/00 � DIRM - RECEPÇÃO 

DEFINITIVA 

 
15. ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DOS 

RELVADOS N.º 1 E 2 DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

16. PROCESSO DE EMPARCELAMENTO DE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS 

SITUADOS NA RUA DO SOBREIRO � CASAL GALEGO � RECTIFICAÇÃO 
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DE ERRO DE CÁLCULO NA MENÇÃO DA ÁREA A CEDER PARA 

DOMÍNIO PÚBLICO 

 

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

RUA DA FOZ E A RUA DA LAGOA 
 

18. DOAÇÃO DE LIVROS DE UM AUTOR MARINHENSE 

 

19. PEDIDO DE RECTIFICAÇÃO DE LOTES � GAEIRAS � PROCESSO N.º 49/77 

 

20. PRORROGAÇÕES DE LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

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

LDA� 

 

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

GASPAR CORDEIRO � PROPOSTA DE VIA DISTRIBUIDORA LOCAL 

 

22. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 18 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.�  





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

 REQ 1561/07 � PC 55/99 - FERNANDO SOUSA LINO 

Este processo foi retirado da ordem do dia, por faltar o parecer da DIRM � Divisão de 

infra-estruturas e redes municipais.  

 

 REQ 2196/06 � PC 408/06 � DAVID GOMES HENRIQUES 

 
Este processo foi retirado da ordem do dia, para solicitar ao requerente o parecer da 

CCDR-C. 

 

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

Este processo foi retirado da ordem do dia, pelo que não foi apreciado nem votado. 
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 REQ 4009/06 � PC 701/06  - MANUEL FILIPE ROSA MORGADO 

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

 REQ 842/07   � PC 75/0  - LUCILIA PATRICIA SANTOS MARTINS VIEIRA 

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

 REQ 1406/07 � PC 476/05  - NADINA DUARTE SOUSA 

Este processo foi retirado da ordem do dia, por faltarem elementos no processo. 

 REQ 1379/07 � PC 112/06  - JOSÉ FERREIRA PARREIRA 

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

 REQ 817/07   � PC 219/06  - TELMO FERREIRA NETO 

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

 



 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

627 - REQ 1752/07 � PC 616/06 � Presente requerimento de ANTONIO AUGUSTO LUIS, 
com residência na Rua da Fé n.º 11, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

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

unifamiliar e muros, sita na Rua das Rosas, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

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

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

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

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

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

  

              Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá 

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

2. Mais deliberou informar que a rede de saneamento doméstico, apesar de existente, 

não se encontra ainda activa, dependendo da entrada em funcionamento da estação 

elevatória a cargo da SIMLIS. Assim, e até que tal aconteça, deverá o requerente 

assegurar o armazenamento dos efluentes domésticos através de fossa estanque 

devidamente dimensionada, a construir em espaço privado, devendo no entanto deixar 

a rede predial preparada para futura ligação.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

628 - REQ 3098/06 � PC 558/06 � Presente requerimento de FÁBIO ANDRÉ PEREIRA DE 

OLIVEIRA, com residência na Rua de São Pedro de Moel n.º 139, 1º Dto, Freguesia e 

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

alterações a um estabelecimento de comércio a retalho com predominância de produtos 
alimentares, sito na Rua Fernando Pessoa, Lote 7, r/c A, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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. 

 

 

629 - REQ 3163/06 � PC 564/06 � Presente requerimento de HUGO JOSÉ FERREIRA 

DOMINGUES, com residência na Rua de Casal Galego n.º 17, Casal Galego, Freguesia e 

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

construção de um edifício de habitação colectiva, sito na Rua Cravos de Abril, Casal Galego, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que, para que o processo de licenciamento, que mereceu um parecer prévio 

favorável em reunião de Câmara de 8 de Setembro de 2005 e cujos elementos 

apresentados consideram, na sua generalidade, as disposições estabelecidas então pela 
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Câmara possa ter a sua resolução, deverá apresentar, como já se referia na deliberação 

então tomada, um processo autónomo de obras de urbanização, as quais permitirão aferir 

correctamente não só a configuração do edifício proposto como a sua relação com a 

envolvente urbana directa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Votei favoravelmente apenas e tão só porque a Câmara já se comprometeu com o requerente 

em deliberações anteriores neste tipo de urbanização, porque em meu entender, e como então 

defendi, devia ter sido exigido o loteamento para a urbanização deste terreno.� 

 

 

630 - REQ 630/07 � PC 118/07 � Presente requerimento de SGBTEC - TECNOLOGIA E 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS, LDA, com sede na Rua da França, Lote 36
 A, Zona Industrial 

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

licenciamento da construção de um armazém, sito na Zona Industrial Casal da Lebre, 37-D, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar a firma requerente, ao abrigo do artigo 100º e 101º do CPA, do projecto de 

indeferimento da sua pretensão, por violar o disposto no artigo 2º do Regulamento da 

ZIMG, ao propor uma utilização distinta da industrial, sendo tal acção susceptível de 

indeferimento ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

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

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

 

631 - REQ 1058/07 � PC 527/02 � Presente requerimento de MARIA MANUELA NETO 

CARVALHO, com residência na Avª do Vidreira n.º 122, 3º esq., Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao projecto de estabilidade referente ao 

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

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

  

Presente projecto de estabilidade, devidamente instruído com declaração de 

responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º 

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

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

 

 

632 - REQ 1448/07 � PC 260/07 � Presente requerimento de SERGIO VENANCIO, 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede na Rua N. Sr.ª de Fátima n.º 513, Freguesia de 

Coimbrão e Concelho de Leiria, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua 

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

   

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

     a) Os amassadouros e depósitos devem ficar no interior dos tapumes a construir na 

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

   

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

 

c) Durante o período balnear, deverá remover a totalidade dos materiais e tapumes, 

garantindo as boas condições do espaço público envolvente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

633 - REQ 2833/06 � PC 526/06 � Presente requerimento de TRUQUES C/ ARTE, LDA, 
com sede na Rua das Andorinhas n.º 2, Benta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um Instituto de Beleza e Salão de 

Cabeleireiro, sito em Avª Dr. José Henriques Vareda, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com o seguinte condicionalismo: 

  

- Apresentação no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos seguintes 

elementos: 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis, nos termos previstos no nº4 do artigo 20º do 

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

177/01 de 4 de Junho, nomeadamente águas, esgotos e gás; 

  

-  Mais deliberou informar o requerente de que o funcionamento do estabelecimento 

deverá cumprir o disposto nos artigos 3.º e 8.º do Dec.-Lei 292/2000, de 14-11, 

relativamente aos níveis sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao abrigo 

do n.º 10 do art. 5.º do DL 292/2000, de 14-11, a emissão do alvará de licença de 

utilização deverá ser condicionado à apresentação de certificação de conformidade 

acústica, nos termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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634 - REQ 1367/07 � PC 808/04 � Presente requerimento de FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA, com sede na Rua Pires de Campos n.º 3, Freguesia 

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

especialidades referentes ao processo de licenciamento de alteração e ampliação de um Lar de 

3ª Idade, sito em Vieira de Leiria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/09/2005. 

 

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. 

 

 

635 - REQ 521/07 � PC 136/04 � Presente requerimento de PRÉDIO MARINHA-

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede na Rua das Portas Verdes n.º 13, Loja A-Cave, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, comercial, serviços e garagens, sito em Rua de São Pedro, Ordem, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 30/11/2006. 

  

Presente projecto de especialidade relativo a segurança contra incêndios, devidamente 

instruído com declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 

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

  

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

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

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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636 - REQ 1256/07 � PC 432/04 � 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 a aprovação das alterações aos projectos das especialidades e das telas finais 

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, anexo e muros, sita em 
Rua Brejo do Olho, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 22/02/2007. 

  

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

domésticos 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. 

 

 

637 - REQ 324/06 � PC 59/06 � Presente requerimento de PLIMAT-PLÁSTICOS 

INDUSTRIAIS MATOS, SA, com sede na Zona Industrial, Lote 35, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da ampliação de uma 

unidade industrial e projecto de estabilidade, sita em Casal da Lebre, Zona Industrial da 
Marinha Grande, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento relativo às alterações de um edifício industrial. 

  

Presente parecer técnico favorável referente ao projecto de arquitectura. 

  

Presente igualmente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente 

instruído com declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 

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

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir, ficando a emissão da licença de construção 

condicionada à apresentação, por parte do industrial, de comprovativo em como 

apresentou o pedido de licenciamento da alteração do estabelecimento industrial 

devidamente instruído à entidade coordenadora.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

638 - REQ 1396/07 � PC 37/04 � Presente requerimento de FERNANDO GOMES 

PEDROSA, com residência na Rua do Campo n.º 22, Boco, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de estabilidade referente ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita em Rua das Chedas, Boco, 

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

  

Presente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

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

  

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. 

 

 

639 - REQ 1105/07 � PC 199/07 � Presente requerimento de MÁRIO PINHEIRO LEAL, 
com residência na Rua da Lagoa n.º 47, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

sita em Rua da Lagoa n.º 47, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou :  

  

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

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

Decreto Lei n .º, 177/2001, de 4 de Junho , encontrando isentas de licença de 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. 

 

 

640 - REQ 1165/07 � PC 211/07 � Presente requerimento de SUSANA MARIA C. CRESPO 

BATISTA, com residência na Estrada da Estação n.º 82, Freguesia de Marrazes e Concelho de 

Leiria, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita em Rua A n.º 20, 

Talhões, 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  da alínea a), do 

n.º 1 do art.º 6. do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro , com redacção 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 dos materiais dos revestimentos exteriores. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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641 - REQ 1263/07 � PC 1368/00 � Presente requerimento de PRÉDIO MARINHA-

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede na Rua das Portas Verdes n.º 13, Loja A-Cave, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de especialidade 
de ITED referente ao processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional e 

garagens, sito em Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 29/04/2004. 

  

Presente projecto de especialidade relativos á ITED, devidamente instruídos com 

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

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

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

642 - REQ 1371/07 � PC 382/06 � Presente requerimento de SERRA PEREIRA E 

FERREIRA, LDA, com sede na Rua Duquesa de Caminha n.º 16, S. Pedro de Moel, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 
referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito em Rua 
Duquesa de Caminha n.º 16, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
  
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 21/09/2006. 

  

Presentes projectos de especialidades relativos  ao acústico e gás, devidamente instruídos 

com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 

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

  

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

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

643 - REQ 1117/07 � PC 174/04 � Presente requerimento de JOSÉ MARIA DIAS, com 
residência na Rua Sport. Clube Marinhense n.º 15, Embra,, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
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licenciamento da construção de uma moradia, anexo e muros, sita em Trutas, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 06/06/2006. 

  

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

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 

  

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. 

 

 

644 - REQ 505/07 � PC 423/03 � Presente requerimento de MARIA MADALENA 

GODINHO LEMOS BRANCO MONTEIRO, com residência na Urbanização Quinta das 

Nespereiras, Lote F1, 3º Frente, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da 
construção de uma moradia e muros, sita em Avª José Henriques Vareda, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 28/12/06. 

  

Presente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

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

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

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

  

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

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

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

645 - REQ 296/07 � PC 60/07 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC. INV. E CONST. 

IMOBILIÁRIAS, LDA., com sede na Rua Engº André Navarro n.º 32, Loja A, Freguesia e 

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

construção de um edifício habitacional e muros de vedação, sito em Comeira, Lote 6, Freguesia 
e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

dos seguintes elementos:  

   

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

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

n.º 177/2001, de 04/06; 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

2.1 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; 

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

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

obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

646 - REQ 350/07 � PC 655/06 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC. INV. E CONST. 

IMOBILIÁRIAS, LDA., com sede na Rua Engº André Navarro n.º 32, Loja A, Freguesia e 

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

construção de um edifício habitacional e muros de vedação, sito em Comeira, Lote 30, 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

   

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

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

n.º 177/2001, de 04/06; 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 
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8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro; 

  

2.2 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-

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

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

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

  

2.3 Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

647 - REQ 348/07 � PC 05/07 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC. INV. E CONST. 

IMOBILIÁRIAS, LDA., com sede na Rua Engº André Navarro n.º 32, Loja A, Freguesia e 

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

construção de um edifício habitacional e muros de vedação, sito em Comeira, Lote 5, Freguesia 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

dos seguintes elementos:  

   

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

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

n.º 177/2001, de 04/06; 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

2.1 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; 

  

2.2 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-

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

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

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

  

2.3 Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 
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648 - REQ 1427/07 � PC 465/05 � Presente requerimento de JOSÉ SANTOS FARIA, com 
escritório na Travessa do Barqueiro n.º 1, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do projecto de loteamento, em Rua do Barqueiro, Barqueiro, 

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

  

Deferir a operação de loteamento sobre o prédio sito no lugar do Barqueiro, Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho de Marinha Grande, com a área de 7.047,00 m2, inscrito na 

Matriz rústica sob o número 630 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande sob o número 37, nas seguintes condições: 

  

1- 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 � 499,50 m2
 

Área máxima de implantação � 220,00m2 

Área máxima de construção � 275,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação - 2 pisos  

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

  

Confrontações: 

Norte �  

Sul �Lote 2 

Nascente -  

Poente - Arruamento projectado 

  

Lote 2 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 499,50 m2
 

Área máxima de implantação � 220,00m2 

Área máxima de construção � 275,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

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

  

Confrontações: 

Norte � Lote 1  

Sul � Lote 3 

Nascente -  

Poente - Arruamento projectado 

  

Lote 3 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 1005,80 m2
 

Área máxima de implantação � 275,00m2 

Área máxima de construção � 275,00 m2
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N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

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

  

Confrontações: 

Norte � Lote 2 e arruamento 

Sul � Luís Carqueijeiro 

Nascente -  

Poente - Lote 4 

  

Lote 4 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 672,30 m2
 

Área máxima de implantação � 275,00m2 

Área máxima de construção � 275,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação - 2 pisos  

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

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento 

Sul � Lote 3 

Nascente � Arruamento 

Poente � Luís Carqueijeiro 

  

Lote 5 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 666,52 m2
 

Área máxima de implantação � 275,00m2 

Área máxima de construção � 275,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos acima da cota de soleira e um abaixo da cota de 

soleira  

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

  

Confrontações: 

Norte � Lote 6 

Sul � Luís Carqueijeiro 

Nascente� Arruamento  

Poente � Júlia Dinis Henriques 

  

Lote 6 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 1.322,56 m2
 

Área máxima de implantação � 350,00 m2 

Área máxima de construção � 383,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos acima da cota de soleira e um abaixo da cota de 

soleira 

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

  

Confrontações: 

Norte �  

Sul - Lote 5 
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Nascente � Arruamento 

Poente � Júlia Dinis Henriques 

  

3- Integrará domínio público a área de 2.382,15 m2, sendo 922,00 m2 destinados a 

arruamento, 814,60 m2 destinados a passeios, 80,00 m2 destinados a estacionamentos 

e 565,55 m2 destinados a espaços verdes de utilização colectiva. 

  

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

Regulamento Geral do Loteamento e demais legislação aplicável.  

   

Mais se informa que deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos das obras 

de urbanização, que incluem vias, rede de abastecimento de água, de saneamento, com a 

extensão das redes até à Travessa do  Barqueiro, de energia eléctrica, de gás, condutas de 

telecomunicações, e espaços verdes de utilização pública, no prazo de 1 ano a contar da 

data da notificação, de acordo com Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - DIVERSOS 

 

 

649 - REQ 1464/07 � PC 267/07 � Presente requerimento de MARIA ADRIANA 

MOLEIRO FERNANDES, com residência na Rua D. João Pereira Venâncio n.º 4, 5º B, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a realização de vistoria à cobertura de 

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

  

Determinar a realização da vistoria conforme Artigos 89º e 90º 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




4 - 8.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007





650 - Presente proposta da 8ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
7ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 300.411 euros nos reforços e 

300.411 euros nas anulações; 
7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 229.600 euros nos 
reforços e 229.600 euros nas anulações; 
7ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 5.610 euros nos 
reforços e 12.550 euros nas anulações. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a  8ª 

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 unanimidade. 




5 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Soledade dos Santos Oliveira, solicita autorização para colocação de lápide e revestimento 
em pedra, na sepultura temporária n.º 1902 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
n.º 3500 de 13.04.2007; 
 
- Maria Helena Ferreira Dantas Vieira, solicita autorização para colocação de lápide e 

revestimento em pedra mármore, na sepultura temporária n.º 1840 do cemitério de Casal 

Galego � registo de entrada de fax n.º 674 de 16.04.2007; 
 
- Helena Maria Domingues da Silva Lopes Cortes, solicita autorização para colocação de 

lápide na sepultura temporária n.º 1410 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada de 
fax n.º 803 de 08.05.2007; 
 
- Manuel dos Santos Pereira, solicita autorização para colocação de lápide na sepultura 

temporária n.º 1914 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada de fax n.º 817 de 

09.05.2007. 
 

Considerando que: 
  

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

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

pela Câmara Municipal; 
 

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

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

Regulamento citado); 
 

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

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

citado). 
 

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

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

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

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

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





6 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO JUNTO À TRANSOGÁS � PERO 

NETO� � AJUSTE DIRECTO  N.º 01/07 � DIRM -  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA





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

�Brigada Relâmpago, Construções Unipessoal, Ldª�, com sede em Loteamento da Buzina � 
Edifício Chuva de Prata, Sítio da Nazaré. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





7 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA PRINCIPAL DA 

PEDRULHEIRA� � AJUSTE DIRECTO  N.º 02/07 � DIRM -  RECEPÇÃO  

PROVISÓRIA





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

�Brigada Relâmpago, Construções Unipessoal, Ldª�, com sede em Loteamento da Buzina � 
Edifício Chuva de Prata, Sítio da Nazaré. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





8 - �EXECUÇÃO DE RAMAIS NA RUA DO CORGO SUL - COMEIRA� � AJUSTE 

DIRECTO  N.º 35/06 � DIRM -  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA





654 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  
�Brigada Relâmpago, Construções Unipessoal, Ldª�, com sede em Loteamento da Buzina � 
Edifício Chuva de Prata, Sítio da Nazaré. 
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 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - �EXECUÇÃO DA CASETA DO FURO DA CERCA� � AJUSTE DIRECTO N.º 66/05 

� DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA





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

�Anipar � construtora Moinhense, Ldª�, com sede na Rua Nova da Mioteira, n.º 396, Moinhos, 

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

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.                                                                                                                            

219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA JOÃO MILLER�  - 

AJUSTE DIRECTO N.º 42/06 � DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
656 - Presente Auto de Recepção Provisória indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�António Emílio Gomes & Filhos, Ldª.�, com sede na Rua Barão de Viamonte, n.º 8, 1º esqº, 

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

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - �REMODELAÇÃO DA REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA COLUNA ESQUERDA DO BLOCO 7 E DA COLUNA DIREITA DO 

BLOCO 9 DA EX-FUNDAÇÃO SALAZAR� � AJUSTE DIRECTO N.º 19/06 - DEEM - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
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657 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

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

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

12 - �EXECUÇÃO DE PINTURAS NA ZONA DO PEIXE, ZONA DO PÃO E QUEIJO E 

ENTRADA NASCENTE DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� - 

AJUSTE DIRECTO N.º 31/06 - DEEM� �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

�Pintaculis, Ldª, Comércio e Aplicação de Madeiras e Tintas�, com sede em Rua do Lagoeiro, 

33, Coucinheira, Amor. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - �COLECTOR PLUVIAL NA RUA DAS LARANJEIRAS - CRUZES� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 44/00 � DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

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

�Matos & Neves, Ldª�, com sede em Alcanadas, Reguengo do Fétal. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

n.º 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





14 - �EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE COLECTOR NA TRAVESSA DAS PORTAS 

VERDES� � AJUSTE DIRECTO N.º 52/00 � DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA
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660 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Matos & Neves, Ldª�, com sede em Alcanadas, Reguengo do Fétal. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

n.º 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





15 - ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DOS 

RELVADOS N.º 1 E 2 DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

 

 

661 - Presente o processo de aquisição n.º 32/07 - AP/DASED/DESP, procedimento por 
concurso público acompanhado do relatório final do Júri, que após apreciação das propostas 

recebidas propõe a adjudicação do serviço de manutenção dos relvados n.º 1 e 2 do Estádio 

Municipal da Marinha Grande, pelo período de 12 meses, à empresa Vibeiras � Sociedade 
Comercial de Plantas, S.A., pelo valor total de 37.800,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 

21%, por considerar que face aos critérios de adjudicação, ser essa 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 18 de 

Abril e no relatório final datado de 2 de Maio de 2007, na sequência da realização de 

Concurso Público e assim, adjudicar o serviço de  manutenção dos relvados n.º 1 e 2 do 

Estádio Municipal da Marinha Grande, pelo período de 12 meses, renovável por iguais 

períodos até ao total de 36 meses, à empresa Vibeiras � Sociedade Comercial de Plantas, 

S.A., pelo valor total de 37.800,00 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

16 - PROCESSO DE EMPARCELAMENTO DE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS 

SITUADOS NA RUA DO SOBREIRO � CASAL GALEGO � RECTIFICAÇÃO DE 

ERRO DE CÁLCULO NA MENÇÃO DA ÁREA A CEDER PARA DOMÍNIO 

PÚBLICO 





662 - Na deliberação camarária tomada em reunião do passado dia 4 de Abril, que aqui se dá 

como integralmente reproduzida, foi aprovada a operação de emparcelamento de dois prédios 

rústicos situados na Rua do Sobreiro � Casal Galego, Marinha Grande. 
 
Essa deliberação saiu com um erro de cálculo da área a ceder para domínio público, ao 

mencionar que �No conjunto trata-se de uma área de 2 020 m2, servida pela Rua do Sobreiro, 

com cedência de 88,7 metros quadrados para domínio público��  e que �A operação de 

emparcelamento constitui 1 lote, com a área de 1929,3 m2��, o que somando as duas áreas, 
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manifestamente, não traduz a área total dos dois prédios contíguos (1929,3 + 88,7 = 2018 m2). 
 

Assim, ao abrigo do disposto no art.º 148.º do Código do Procedimento Administrativo, a 

Câmara delibera proceder à correcção daquele erro de cálculo e, consequentemente, onde 

se lê: 

 

�No conjunto trata-se de uma área de 2 020 m2, servida pela Rua do Sobreiro, com 

cedência de 88,7 metros quadrados para domínio público��, 

Deve ler-se: 

�No conjunto trata-se de uma área de 2 020 m2, servida pela Rua do Sobreiro, com 

cedência de 90,7 metros quadrados para domínio público��. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
17 - LOTEAMENTO NA PRAIA DA VIEIRA � SITO NOS TERRENOS ENTRE A 

RUA DA FOZ E A RUA DA LAGOA 

  
 
Assunto retirado para ser discutido na próxima reunião de Câmara. 

 



18 - DOAÇÃO DE LIVROS DE UM AUTOR MARINHENSE 

 

 

663 - Foi dado à Câmara, de oferta, por parte do marinhense Gualter Roque, quatro livros de 
sua autoria, com os títulos: 
 

 Poesia de Alicate (Junho de 1997) 
 A Aldeia dos Leões (Junho de 2000) 
 Nome de Rio (Junho de 2003) 
 Poesia d�Alicate II (Maio de 2007) 

 
A Câmara apreciou e delibera: 

 

1 � Agradecer a oferta e felicitar o autor pelas obras que editou e ofereceu, que 

constituem uma valorização do património cultural da nossa terra. 

 

2 � Remeter os exemplares doados para a Biblioteca Municipal, a fim de serem colocados 

à disposição dos utentes. 

 

3 � A aquisição de 50 exemplares do livro ultimamente editado, para distribuir pelas 

bibliotecas escolares.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
19 - PEDIDO DE RECTIFICAÇÃO DE LOTES � GAEIRAS � PROCESSO N.º 49/77 
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664 - Presente carta do Sr. Augusto Carnide Amado, datada de 26/02/2007, a expor as 
dificuldades que tem enfrentado na legalização de duas propriedades, sitas em Gaeiras, que diz 

referentes a dois lotes de um loteamento com o alvará n.º 49 de 1977. 
 
A Câmara apreciou o pedido e verificou que para a análise conveniente do processo 

necessita ser devidamente habilitado com comprovantes da constituição do loteamento e 

das condições do seu licenciamento, além de outras informações também indispensáveis 

para se poder tomar qualquer deliberação. 

 

Nesta conformidade delibera-se: 

 

1. Fazer o retorno do processo à fiscalização para investigar no processo de  

loteamento  as condições em que foi licenciado e a evolução havida desde então até 

agora. 

2. Responder à carta do munícipe a dar-lhe notícia das diligências que estão a ser 

efectuadas e pedir-lhe quaisquer informações que porventura considere poderem 

ser úteis para o melhor esclarecimento e habilitação deste caso. 

3. Sugerir-lhe que peça a colaboração do nosso Gabinete de Apoio Jurídico no que  

vir de conveniente e necessário. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - PRORROGAÇÕES DE LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO A 

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

 

 

Assunto retirado para ser discutido na próxima reunião de Câmara. 

 

 

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

GASPAR CORDEIRO � PROPOSTA DE VIA DISTRIBUIDORA LOCAL 

 
 
Assunto retirado para ser discutido na próxima reunião de Câmara. 





22 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezasseis de Maio de dois mil e sete, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.264.508,36� (dois 

milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oito euros e trinta e seis cêntimos). 
 

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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MARINHA GRANDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL PARA 

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 

3. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VIEIRA DE LEIRIA � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL PARA  

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 

4. COLOCAÇÃO DE QUIOSQUE PARA VENDA DE GELADOS EM SÃO 

PEDRO DE MOEL (AV.ª DO FAROL) 

 

5. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

6. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL. 

ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

7. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � CASA PIA DE LISBOA 

 

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

1º CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 

 

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

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA 

PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 5, RC ESQ., POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 
10. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA RUA 4, BLOCO 1, 2ºC, 

CASAL DE MALTA., A ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS, POR 

MOTIVO DE CARÊNCIA ECONÓMICA E HABITACIONAL 

 

11. RENDAS EM ATRASO DA INQUILINA MARIA HELENA VICENTE 

PINHEIRO MONTEIRO, RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 2 � 3º ESQ. � 

CASAL DE MALTA � ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS  

 

12. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

13. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A �NOITE DE CRESCER� E PARA 

A PEÇA DE TEATRO � GATA BORRALHEIRA� DO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
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14. PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. HASTA PÚBLICA PARA 

A EXPLORAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2007 

 

15. APOIO A ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 

 

16. SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES 

 

17. SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

 

18. APOIO LOGÍSTICO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

DA MARINHA GRANDE PARA PLANO DE COMBATE AOS INCÊNDIOS 

 

19. SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES DO GRUPO 

DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 

 

20. SUBSÍDIO AO PROJECTO VIDAS DESPERTAS � IGUALDADE E 

CIDADANIA, DO GRUPO NÚCLEO DE JOVENS DA ASSOCIAÇÃO CASAL 

GALEGO 

 

21. APOIO AO SEMINÁRIO �ENVELHECIMENTO E CIDADANIA� DA SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE 

 

22. SUBSÍDIO AO PROJECTO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CLUBE 

RECREATIVO AMIEIRINHENSE 

 

23. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

24. �RÁDIO PRAIA 2007� � PEDIDO DE APOIO �TELMO MANUEL DE SOUSA 

LOPES 

 

25. NOVO SITE DO MUNICÍPIO 

 

26. COLÓNIA DE FÉRIAS DE SÃO PEDRO DE MOEL 

 

27. VITROIBÉRICA � PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ÓNUS 

 

28. VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAIA DA VIEIRA E EM 

SÃO PEDRO DE MOEL � ATRASOS NOS PAGAMENTOS DAS TAXAS 

 

 



 


1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
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665 - REQ 1321/07 � PC 241/07 � Presente requerimento de MÁRIO CRESPO TOCHA, 
com residência na Rua Outeiro do Mar n.º 27, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

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

garagem, sita na Rua Outeiro do Mar n.º 27, 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) Projecto de estabilidade, nos termos do n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei n.º 555/99, 

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

  

b) Menção do número do processo camarário relativo ao licenciamento de 

construção de moradia unifamiliar implantada sobre o prédio em apreço.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

666 - REQ 1838/07 � PC 183/07 � Presente requerimento de PEDRO MANUEL ROSÁRIO 

JOAQUIM, com residência na Travessa Rua Central n.º 56-A, Moinho de Cima, Albergaria, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da legalização de uma habitação e anexos, sita na Rua do Fagundo, Albergaria, 

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

  

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

seguintes elementos: 

a) Projectos de especialidades aplicáveis nos termos previstos no nº4 do artigo 

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

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

  

b) Peças gráficas rectificadas que prevejam a abolição do corpo de arrumos 

localizados a nascente de forma a permitir que as condições de iluminação e 

arejamento desse compartimento não se agravem e se mantenham 

conforme licenciadas inicialmente. 

  

c) Estimativa orçamental que contemple todas as alterações introduzidas ao 

projecto licenciado; 

  

d) Calendarização da execução da obra em conformidade com o mencionado 

na alínea i) do nº2 do artigo 11º da Portaria 1110/01 de 19/09. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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A reunião foi interrompida pelas 12,50 horas, para almoço, tendo sido retomada pelas 

15,30 horas. 

 





A presente reunião foi iniciada pelas 15,30 horas, tendo estado presentes os seguintes 

membros do executivo: 

 
 Sr. Presidente da Câmara; 
 Sr. Vereador Dr. João Alfredo Pedrosa; 
 Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira; 
 Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira. 

 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira não esteve presente no período da tarde. 
 
 

 

667 - REQ 1546/07 � PC 152/06 � Presente requerimento de SILVIA E IRMÃO-

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA., com sede na Rua dos Poços n.º 47, Casal dos Claros, 

Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações referentes ao 

processo de licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito na Rua Ilha do Pico, Fracção 

A, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
A Câmara deliberou deferir as alterações ao projecto de arquitectura aprovado em 

reunião de Câmara de 06/04/2006. 

 

Presente projecto de especialidades relativo á alteração da rede de esgotos, devidamente 

instruído com declaração de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 

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

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

 

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

668 - REQ 931/07 � PC 26/06 � Presente requerimento de HABILENA-CONSTRUÇÕES E 

VENDAS IMOBILIÁRIAS, LDA., com sede na Rua S. Francisco n.º 8A, 3º G, Freguesia e 

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

edifício habitacional e comércio, sito na Rua Marquês de Pombal n.º 90, Freguesia e Concelho 

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

  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 18.05.2007 

Acta n.º 10 

 

 30 

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

seguintes elementos:  

  

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

20º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei 

n.º 177/2001, de 04/06;  

  

b) Peças gráficas rectificativas dos seguintes aspectos: 

  

-  Alterar a designação de �Sala do Condomínio� para �Arrumos do 

condomínio�; 

  

-  Enclausurar o corpo de escada que permite o acesso ao sótão, de modo a que 

este não constitua um prolongamento directo  da escada principal da 

edificação conforme se refere no artigo 80º do RGEU. 

  

2. Executar todos os acabamentos que se entenderem por necessários para o bom 

acabamento da obra. 

  

3. Mais deliberou informar que: 

  

a) O local é servido de rede de águas, pelo que tratando-se do licenciamento de um 

bloco habitacional constituído por 10 fracções, deverá prever-se a execução de um 

único ramal de abastecimento, a ligar a uma bateria composta por 10 contadores. 

  

b) Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente. 

O espelho do lancil deverá ficar a 0,14 m acima do pavimento, devendo rebaixar 

para 0,06 m na entrada da garagem numa distância de 3,50m e no estacionamento. 

Na execução dos passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico 

preto entre a camada base e a almofada de assentamento de modo a evitar o 

crescimento das ervas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

669 - REQ 2241/06 � PC 438/06 � Presente requerimento de ADRIANO TOMÉ 

EPIFÂNEO, com residência na Rua S. António de Platina n.º 33, Talhões, Freguesia e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação da alteração ao uso de um estabelecimento de 

bebidas para Casa de Fados, sita na Rua dos Náufragos do Salsinha n.º 1, Praia da Vieira, 
Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar que o pedido só poderá ser 

atendido após a realização de vistoria a realizar pela comissão de vistorias, integrando os 

membros do Serviço Nacional de Bombeiros, Centro de Saúde e Governador Civil, por 

forma a verificar se o pedido respeita as condições previstas no artigo 32 do Capítulo III 

do Anexo de Decreto Regulamentar 4/99 de 01/99.   

  

Mais deliberou informar que a vistoria em causa, deverá ser requerida pelo titular do 

processo, na Secção de obras Particulares desta Autarquia.  
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Deliberou igualmente informar que o horário de funcionamento não poderá ultrapassar 

as 02:00 da manhã. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

670 - REQ 650/07 � PC 1187/99 � Presente requerimento de JOÃO JOSÉ RODRIGUES 

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

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

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

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

  

Deferir o presente projecto de alterações de arquitectura, condicionado à 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, das alterações aos projectos 

complementares aplicáveis, nomeadamente os de redes de abastecimento de água e de 

esgotos, domésticos e pluviais, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 

1.110/2001, de 19 de Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

671 - REQ 2424/05 � PC 488/05 � Presente requerimento de CONSTRUTORA TEMPOS 

DE ROMA, LDA, com sede na Rua da Agroeira n.º 85, Amieira, Freguesia e Concelho da 

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

bloco habitacional de 3 fogos, sito na Rua dos Moleirinhos, Pilado, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

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

 

b) Planta de implantação que inclua, junto à via pública, a bateria única de 

contadores de água e dos receptáculos postais, bem como a localização da fossa 

estanque no interior do prédio, em espaço comum de uso colectivo dos 

condóminos. A solução encontrada para resolver o problema dos efluentes 

domésticos deverá ser prevista no respectivo projecto complementar através da 

execução de uma fossa estanque, pré-dimensionada, de modo a permitir uma 

periodicidade mínima de despejo quinzenal. Na referida planta deverá ainda 

constar a afectação ou não do espaço envolvente às várias fracções.  
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c) Parecer do Domínio Público Hídrico conforme disposto no Dec.Lei 468/71 de 

05/11, com a redacção dada pelo Dec.Lei 16/03 de 04/06, relativamente à 

implantação proposta e à execução de muros, atendo à proximidade do que parece 

ser uma vala.   

 

  

2. Execuções de passeios, na extensão total do prédio confinante com a Rua dos 

Moleirinhos, cujas directrizes sobre alinhamento, dimensões e tipo de materiais a 

aplicar, deverão ser oportunamente solicitados aos serviços competentes desta 

câmara;  

  

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. 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. 

 

 

672 - REQ 1400/07 � PC 487/02 � Presente requerimento de JOÃO PEDRO PINTO 

SILVESTRE FERNANDES, com residência no Largo do Luzeirão n.º 25, 1º Esq., Freguesia 

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

alterações ao projecto de estabilidade referentes ao processo de licenciamento da construção de 

uma moradia, sita em Pedra de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

02/11/2006. 

  

Presente projecto de estabilidade, devidamente instruído com declaração de 

responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º 

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

177/2001 de 4 de Junho. 

  

Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 

  

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

 

 

673 - REQ 1156/07 � PC 208/07 � Presente requerimento de PAVIVILA - 

CONSTRUÇÕES, LDA, com sede em Lameira, Freguesia de Fátima e Concelho de Ourém, 

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

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

   

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

   

  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. 

 

 

674 - REQ 1382/07 � PC 249/07 � Presente requerimento de LUISA ISABEL SOUSA 

CAETANO, com residência em Rua 49 n.º 25, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita em Rua das Rosas 

n.º 8, Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior." 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

675 - REQ 1653/07 � PC 297/07 � Presente requerimento de ERMELINO SOUSA 

MATIAS, com residência na Rua das Portas Verdes n.º11, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Marinha Grande, Freguesia e 

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

  
Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 
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   a) Os amassadouros e depósitos fiquem no interior dos tapumes a construir na obra, 

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

676 - REQ 1453/07 � PC 262/07 � Presente requerimento de JOSÉ EDUARDO FERREIRA 

BIZARRO, com residência na Rua Engº Arala Pinto n.º 3, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

Arala Pinto n.º 3, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

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

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

677 - REQ 1390/07 � PC 250/07 � Presente requerimento de LICINIA ALVES SANTOS, 
com residência na Rua António Sousa Calado n.º 5, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua das Portas Verdes n.º 25, 

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. 

  

Quanto à ocupação da via pública, deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 
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   a) Os amassadouros e depósitos fiquem no interior dos tapumes a construir na obra, 

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

678 - REQ 1451/07 � PC 261/07 � Presente requerimento de MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO 

SILVA ALVES, com residência na Rua da Base Aérea, 1251, Segodim, Freguesia de Monte 

Real e Concelho de Leiria, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua da 
Benta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


2 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MARINHA GRANDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL PARA DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO 

 

 

679 - Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande, tem beneficiado anualmente de um subsídio destinado aos seus encargos de 

funcionamento. 
 
 Considerando que nas Grandes Opções do Plano para 2007, está inscrita uma acção (2007/A/1) 

destinada a atribuição de um subsídio a esta Associação, com a dotação de 40.000,00�. 
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Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande é 

uma entidade legalmente existente, prossegue fins de interesse municipal, na medida em que 
presta auxílio de carácter humanitário à respectiva população. 

  

A Câmara ao abrigo da alínea a), do n.º 4, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, com sede na 

Av. José Gregório, 2430 Marinha Grande, contribuinte n.º 501137106, um subsídio no 

valor de 40.000,00 � (quarenta mil euros), previsto nas Grandes Opções do Plano na 

rubrica 2007/A/1, cujo pagamento será feito em duas prestações, a primeira em Maio e a 

segunda em Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA 

DE LEIRIA � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL PARA  DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO





680 - Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de 
Leiria, tem beneficiado anualmente de um subsídio destinado aos seus encargos de 

funcionamento. 
 
Considerando que nas Grandes Opções do Plano para 2007, está inscrita uma acção (2007/A/4) 

destinada a atribuição de um subsídio a esta Associação, com a dotação de 30.000,00�. 
 
Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria é 

uma entidade legalmente existente, prossegue fins de interesse municipal, na medida em que 
presta auxílio de carácter humanitário à respectiva população. 
 
A Câmara ao abrigo da alínea a), do n.º 4, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, com sede na Rua 

25 de Abril, n.º 2, 2430-778 Vieira de Leiria, contribuinte n.º 501155198, um subsídio no 

valor de 30.000,00 � (trinta mil euros), previsto nas Grandes Opções do Plano na acção 

2007/A/4, cujo pagamento será feito em duas prestações, a primeira em Maio e a segunda 

em Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




4 - COLOCAÇÃO DE QUIOSQUE PARA VENDA DE GELADOS EM SÃO PEDRO 

DE MOEL (AV.ª DO FAROL)



 
O Sr. Presidente apresentou este assunto e face às dúvidas levantadas pelo Sr. Vereador Artur 

de Oliveira relativamente à localização do quiosque nas proximidades de uma rotunda, decidiu 

entregar-lhe o processo para que seja estudado pelos técnicos da DIRM e seja presente em 

próxima reunião de Câmara.  
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5 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO



 
681 - Em 9 de Maio corrente foi proferido pelo Sr. Vice Presidente da Câmara, ao abrigo do 

artigo 57º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, o seguinte despacho: 
 
«Por deliberação camarária de 8 de Fevereiro de 2007 foi aberto concurso público com vista 

à Revitalização do Património Stephens � Jardim Central. O anúncio foi publicado no Diário 

da República em 9 de Março de 2007. 
 

«O preço base da obra foi estimado em 318.963, 18 euros, tendo sido objecto de cabimento em 

7 de Fevereiro, com as reservas constantes da informação dos serviços financeiros anexa à 

proposta de cabimento. 

 

«Anteriormente, em 31 de Outubro de 2006, havia sido apresentada a candidatura ao 

Programa Operacional da Cultura, (oficio com registo de saída n.º 11026). Em 4 de Janeiro de 

2007, foram remetidos elementos complementares em falta. 

 

«Em 22 de Fevereiro de 2007 foi comunicada a aceitação da candidatura, tendo esta ficado 

classificada em 11º lugar, posição que determinou a sua colocação na «Bolsa de Candidaturas 

em Overbooking», (oficio n.º 1752/2007). 

 

«A inclusão em overbooking significa que a candidatura está condicionada «à eventual 

existência futura de um acréscimo de dotação financeira FEDER disponível, proveniente da 

desactivação de verbas, aprovadas para outros projectos», (oficio n.º 1752/2007). 

 

«Em contacto realizado, esta semana, com o gabinete de apoio ao gestor do Programa 

Operacional de Cultura, foi por este informado que as candidaturas em �overbooking� não 

deverão ser apreciadas antes de Julho. 

 

«Considerando que, na sequência da prorrogação de prazo para apresentação das propostas, 

decorrente da prestação de esclarecimentos por omissões do projecto, está marcado o acto 

público de abertura de propostas para o próximo dia 15 de Maio. 

 

«Considerando que não existem reais perspectivas deste projecto vir a ser apoiado e sem essa 

hipótese o município não dispõe de condições financeiras para por si só avançar com a obra. 

 

«Considerando que este momento permite ainda diminuir ou evitar ao máximo os eventuais 

custos de terceiros na elaboração de propostas ou outros com vista à sua submissão a 

concurso. 

 

«Determino, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alínea q) e ao abrigo dos poderes que me são 

conferidos pelo artigo 68º, n.º 3, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que: 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 18.05.2007 

Acta n.º 10 

 

 38 

a) seja suspenso o procedimento de concurso público n.º 02/07 � Revitalização do 

Património Stephens � Jardim Central, e, consequentemente, o acto público de 

abertura de propostas; 

b) sejam, de imediato, notificados todos os interessados que adquiriram o respectivo 

processo; 

c) seja iniciado na próxima reunião de Câmara, prevista para 18 de Maio, o 

procedimento de anulação desse concurso com os fundamentos expostos; 

d) seja ratificado, na próxima reunião de Câmara, o disposto na alínea a) do presente 

despacho, por estarem preenchidos os pressupostos previstos no artigo 68º, n.º 3, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

nomeadamente por ser absolutamente necessário informar todos os interessados para 

que cessem todos os actos geradores de despesa, eliminando atempadamente as 

expectativas criadas com a publicação dos anúncios legalmente devidos. A sua 

notificação em momento posterior não teria qualquer resultado útil. O prazo exigível 

para a marcação de uma reunião extraordinária da Câmara Municipal lograria 

impossibilitar o efeito de aviso prévio pretendido». 

 
Nessa mesma data foram notificados todos os interessados da decisão tomada, (ofícios n.º s 

4207 a 4216). 
 
A Câmara Municipal, concordando com o teor do despacho e com os seus fundamentos, 

delibera, de acordo com o artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Vice 

Presidente da Câmara, de 9 de Maio de 2007, que se reproduziu na íntegra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




6 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL. 

ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA

 
 
682 - Por despacho de 9 de Maio de 2007, já ratificado, foi determinada a suspensão do 

procedimento de concurso público n.º 02/07 � Revitalização do Património Stephens � Jardim 
Central, e consequentemente, suspenso o acto público de abertura de propostas. A sequência 

lógica desta decisão de suspensão passa pela anulação do respectivo procedimento. 
 
Por deliberação camarária de 8 de Fevereiro de 2007 foi aberto concurso público com vista à 

Revitalização do Património Stephens � Jardim Central. O anúncio foi publicado no Diário da 

República em 9 de Março de 2007. 
 
O preço base da obra foi estimado em 318.963, 18 euros, tendo sido objecto de cabimento em 7 

de Fevereiro, com as reservas constantes da informação dos serviços financeiros anexa à 

proposta de cabimento. 
 
Anteriormente, em 31 de Outubro de 2006, havia sido apresentada a candidatura ao Programa 
Operacional da Cultura, (oficio com registo de saída n.º 11026). Em 4 de Janeiro de 2007, 

foram remetidos elementos complementares em falta. 
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Em 22 de Fevereiro de 2007 foi comunicada a aceitação da candidatura, tendo esta ficado 
classificada em 11º lugar, posição que determinou a sua colocação na «Bolsa de Candidaturas 

em Overbooking», (oficio n.º 1752/2007). 
 
A inclusão em overbooking significa que a candidatura está condicionada «à eventual 

existência futura de um acréscimo de dotação financeira FEDER disponível, proveniente da 

desactivação de verbas, aprovadas para outros projectos», (oficio n.º 1752/2007). 
 
Em contacto realizado com o gabinete de apoio ao gestor do Programa Operacional de Cultura, 
foi por este informado que as candidaturas em �overbooking� não deverão ser apreciadas antes 

de Julho. 
 
Considerando que não existem reais perspectivas deste projecto vir a ser apoiado e sem essa 

hipótese o município não dispõe de condições financeiras para por si só avançar com a obra. 
 
A impossibilidade de assegurar o cabimento orçamental por recurso exclusivo a receitas 

próprias e a não obtenção de apoios financeiros externos inicialmente expectáveis constituem 

razões supervenientes e de manifesto interesse público justificativas da anulação do 

procedimento. Além de que o próprio dever de boa gestão impõe a não continuidade de 

procedimentos pré-contratuais para os quais não existe efectiva capacidade financeira. 
 
A Câmara Municipal, concordando com os fundamentos expostos, delibera notificar 

todos os interessados que adquiriram o respectivo processo, para audiência prévia escrita, 

nos termos dos artigos 100º e 101º, do CPA, da sua intenção de anulação do procedimento 

de concurso público n.º 02/07 � Revitalização do Património Stephens � Jardim Central, 

de acordo 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
7 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO VIDRO 

� CASA PIA DE LISBOA 

 
 
683 - Presente o pedido de visita ao Museu do Vidro pelo Instituto Jacob Rodrigues Pereira / 
Casa Pia de Lisboa, a realizar entre os dias 18 e 22 de Junho de 2007, para um grupo de cerca 
de 71 crianças e 17 acompanhantes, para a qual se propõe a isenção de taxas de ingresso no 

Museu do Vidro. 
 
Tratando-se de uma Instituição de Solidariedade Social que acolhe pessoas com deficiência 

auditiva,  e de crianças com carências sociais, e tendo em conta que seleccionaram o concelho 
da Marinha Grande para a realização de um acampamento, conforme referido no pedido de 

apoio apresentado em anexo, propõe-se que sejam concedidas entradas gratuitas aos maiores de 
10 anos. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7, do Capítulo II 

do Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção 

das taxas de ingresso no Museu do Vidro, para os visitantes maiores de 10 anos, no dia e 

hora solicitados. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
8 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1º ESCOLAS DO 1º 

CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 
 
 
684 - Presente informação nº13, de 18/04/2007, do Sector de Educação da Divisão de Acção 

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

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

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

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

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

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

 

Escola Primária da Fonte Santa 
 

Designação VALOR (�) 

Leitor de DVD Crown 35,00 

Leitor de DVD Crown 35,00 

Televisão Crown 110,00 

Televisão Crown 110,00 

 

Escola Primária da Comeira 
 

Designação VALOR (�) 

Fotocopiadora Mita DC 1560 600,00 

 

Jardim-de-infância Casal de Malta 
 

Designação VALOR (�) 

Televisão  119,00 

 Leitor DVD Philips 3055 79,99 

 

Mais delibera agradecer as doações e remeter esta deliberação à DIF/Património, para o 

devido registo e seguro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA SOCIAL, FIXADO PELO 

MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 5, RC ESQ., POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 
  

 

685 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 15/05/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda social, por motivo 
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de alteração do rendimento do agregado familiar de Maria de Lurdes Moreira Delgado, 
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 � 13,84 (treze euros e oitenta e quatro 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. 

 
 
10 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA RUA 4, BLOCO 1, 2ºC, 

CASAL DE MALTA., A ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS, POR MOTIVO DE 

CARÊNCIA ECONÓMICA E HABITACIONAL 
 
 
686 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 20/04/2007, referente a pedido de realojamento, efectuado por Rosa Manuela Ferreira 
Martins, residente na Estrada da Nazaré, n.º 236 H, Amieirinha � Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à falta de recursos económicos e 

habitacionais da munícipe em questão, delibera atribuir a habitação que se encontra 

vaga, sita na Rua 4, Bloco 1, 2º C, Casal de Malta, a Rosa Manuela Ferreira Martins, com 

o número de contribuinte 166360430, pela renda mensal de � 4,03 (quatro euros e três 

cêntimos), calculada ao abrigo do regime de Renda Apoiada, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

11 - RENDAS EM ATRASO DA INQUILINA MARIA HELENA VICENTE PINHEIRO 

MONTEIRO, RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 2 � 3º ESQ. � CASAL DE MALTA � 

ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS 
 
 
687 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED � 
datada de 8 de Maio de 2007, referente ao pedido de pagamento de rendas em atraso, no valor 
de � 3.950,31 (três mil, novecentos e cinquenta euros e trinta e um cêntimos), por parte da 
inquilina Maria Helena Vicente Pinheiro Monteiro, residente na Rua 4, Bloco 2 � 3º Esq., sita 

no Casal de Malta, Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera concordar com o pagamento da 

dívida, no valor de � 3.950,31 (três mil, novecentos e cinquenta euros e trinta e um 

cêntimos), a partir do mês de Junho de 2007, da seguinte forma: 

 

-  No dia 22 de cada mês, para além da liquidação do mês em causa, a mesma deverá 

efectuar também o pagamento de uma das rendas em atraso, até perfazer a totalidade 

do montante em dívida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES 

DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 

688 - Na sequência de concurso público internacional iniciado em Março de 2006, foi 

adjudicado o serviço de confecção e fornecimento de refeições destinadas a alunos dos jardins-
de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 2006/2007, 

à empresa GERTAL, tendo sido assinado o contrato na data de 14/09/2006 (anexo 1). 
 
Nesse contrato foi estabelecido o início e o termo do fornecimento, bem como foi prevista uma 

cláusula de renovação, por um ano, do mesmo contrato de acordo com o art. 1º do programa de 
concurso. 
 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

 

ARTIGO 1º (OBJECTO DO CONCURSO) 

 

O presente concurso tem por objecto a confecção e fornecimento de refeições nas cantinas 

escolares do concelho da Marinha Grande, conforme descrito no caderno de encargos, pelo 

período de um ano, renovável por outro período de um ano, se a isso nenhuma das partes se 

opuser, por escrito, com a antecedência mínima de 45 dias úteis, a contar da data de início 

da prestação fixada no caderno de encargos - cláusulas técnicas. 

 
Essa renovação por um ano do presente contrato, portanto para o ano lectivo 2007/2008, apenas 

seria possível caso o custo previsto do próximo ano lectivo não fosse superior ao montante da 

adjudicação referente ao ano lectivo 2006/2007. 
 
Considerando que: 
 
1 � O valor da adjudicação do contrato para o ano lectivo 2006/2007 foi, para as 183.632 

refeições, de 244.230,56 � acrescidos de IVA, que resultou num valor total de 273.538,23 � 
 
2 - O valor da estimativa do fornecimento para o ano lectivo 2007/2008 foi, para as 250.240 
refeições necessárias, de 350.336,00 � acrescidos de IVA, que resultou num valor total de 

392.376,32 � 
 
3 � O presente contrato não suporta o aumento destes valores agora previstos, 
 
4 - Esse aumento levou já a que fosse aberto um novo procedimento para assegurar a confecção 

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

do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 2007/2008, a partir do dia 17 de Setembro de 
2007, tendo sido deliberado a abertura de um concurso público internacional conforme 

publicação em DR de 9 de Maio de 2007 (anexo 2); 
 
torna-se necessário que a CM determine, em deliberação autónoma, a não renovação do 

contrato em vigor, com uma antecedência de 45 dias úteis em relação à data do seu termo. 
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A Câmara Municipal apreciou o assunto e, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e 

q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera não proceder à renovação do contrato em vigor com a empresa 

GERTAL, devendo a mesma ser notificada desta decisão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

13 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A �NOITE DE CRESCER� E PARA A 

PEÇA DE TEATRO � GATA BORRALHEIRA� DO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 

 

 

689 - 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 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 despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-95. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

14 - PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. HASTA PÚBLICA PARA A 

EXPLORAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2007 

 

 

690 - Considerando que devem ser promovidos todos os esforços necessários para assegurar o 

funcionamento do parque de campismo na época balnear que se aproxima. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, n.º 2, alínea f), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à 

realização de hasta pública para a adjudicação da exploração do parque de campismo de 

Vieira de Leiria, na época balnear de 2007, por um período de noventa dias seguidos, a 

contar da data da celebração do contrato, nos seguintes termos: 

- A hasta pública deve ser publicitada, com a antecedência mínima de quinze dias 

seguidos, no Diário da República, num jornal diário de circulação a nível nacional, nos 

jornais locais e através de afixação de editais nos lugares de estilo; 

- Valor base da licitação: 10.000,00 euros (dez mil euros); 

- A praça realiza-se no Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho da Marinha 

Grande, sito na Praça Guilherme Stephens, no dia útil seguinte ao termo do prazo de 
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quinze dias contínuos a contar da publicação do aviso no Diário da República, pelas 

10:00 horas; 

- Podem intervir na praça os interessados ou seus representantes, devidamente 

identificados, e, no caso de pessoas colectivas, habilitados com poderes bastantes para 

arrematar; 

- O valor do lanço mínimo é fixado em 1 % da base de licitação; 

- A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto; 

- Terminados os procedimentos enumerados a exploração é adjudicada 

provisoriamente pela comissão a quem tiver oferecido o preço mais elevado; 

- Na data da celebração do contrato de exploração deve ser efectuado o pagamento de 

20 % do valor da adjudicação; 

- O adjudicatário prestará uma caução no valor de 100 % sobre o valor total do 

contrato por depósito em dinheiro, mediante garantia bancária à primeira solicitação 

ou por seguro caução. 

- A caução prestada pelo adjudicatário responde, até ao seu limite, por todas as 

importâncias exigidas pela CMMG, em virtude de incumprimento das obrigações 

contratuais assumidas por aquele. A CMMG pode considerar perdida a seu favor a 

caução prestada, independentemente de decisão judicial, nos casos de não 

cumprimento das obrigações legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo 

adjudicatário. 

- O contrato deve ser celebrado no prazo máximo de dez dias após a decisão de 

adjudicação definitiva pela Câmara Municipal;   

- No final da praça será elaborado o respectivo auto de arrematação que deve ser 

assinado pelos membros da comissão e pelo adjudicatário provisório; 

- A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação cabe à Câmara Municipal, 

devendo dela ser notificado o adjudicatário, por carta registada com aviso de 

recepção, no prazo máximo de 15 dias a contar da adjudicação provisória; 

- Pode não haver lugar à adjudicação provisória ou definitiva quando haja fundados 

indícios de conluio entre os proponentes ou qualquer outra causa justificativa; 

- O pagamento da parte restante do preço (80 %) deve ser efectuado no dia 31 de 

Agosto de 2007;  

- Os interessados podem visitar o parque de campismo, no horário das 9:00-12:30 e 

14:00-17:30, nos dias úteis, mediante prévia marcação; 

- A exploração da parque de campismo obedece às seguintes regras: a) o adjudicatário 

deve assegurar as licenças e autorizações necessárias ao funcionamento do parque de 

campismo; b) o adjudicatário deve assegurar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente em matéria de segurança, higiene, saúde 

pública, protecção contra incêndios; c) o adjudicatário deve, antes do início da 

exploração, apresentar cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil que 

assegure as coberturas suficientes a quaisquer eventualidades decorrentes da 

exploração do parque de campismo, abrangendo os seus funcionários, os utentes e 

quaisquer utilizadores; d) o adjudicatário deve manter em bom estado o imóvel, assim 

como todos os bens móveis a ele afectos, assegurando todas as tarefas de limpeza e 

conservação adequadas para o efeito; e) o adjudicatário não pode dar ao espaço outro 

fim que não o determinado pelo município; f) é expressamente vedada a faculdade de 

cessão de posição contratual, seja porque forma jurídica, ou a cedência parcial ou 

total da respectiva exploração; g) é da responsabilidade exclusiva do adjudicatário o 

pagamento de quaisquer penalidades decorrentes da exploração do parque de 

campismo; h) a realização de quaisquer obras depende de expressa permissão do 
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município; i) o município dispõe de amplos poderes de fiscalização da actividade 

desenvolvida, detendo a faculdade de entrada a qualquer momento; j) o município não 

responde por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência da exploração do 

parque de campismo; l) todas as despesas decorrentes da exploração do parque de 

campismo são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário, o município não 

suporta, seja a que título for, quaisquer despesas pelo funcionamento do parque de 

campismo; m) findo o prazo de exploração, o parque de campismo deve ser entregue 

ao município no estado de conservação em que foi atribuído; n) constitui encargo do 

adjudicatário a instalação dos equipamentos e bens que se revelem necessários à 

exploração do parque de campismo; o) o início da exploração deve ser precedido de 

vistoria conjunta, da qual se fará auto descritivo.  

- A comissão que dirige a praça, tem a seguinte composição:  

 

Presidente �  Sr. João Barros Duarte, Presidente da Câmara; 

Vogal �  Dr. João Pedrosa, Vereador; 

Vogal �  Dr. Miguel Crespo, Técnico Superior 1ª classe;           

Suplentes �  Sr. Artur de Oliveira, Vereador; 

 Dr.ª Fernanda Oliveira, Técnica Superior 2ª classe; 

Licitador: Carlos Duarte, Fiscal Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

15 - APOIO A ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE DE ATLETISMO DA 

MARINHA GRANDE 
 

 

691 - Presente informação n.º 44/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, dando conta da entrada de um ofício a 01 de Março de 2007 

do Clube de Atletismo da Marinha Grande onde este solicita um apoio financeiro para realizar 
mais uma edição da Milha de Cristal, integrada nas Comemorações da data histórica do 25 de 

Abril. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que o Clube de 

Atletismo da Marinha Grande tem vindo a desenvolver um trabalho de desenvolvimento 

desportivo nesta localidade, ao nível da formação na modalidade de atletismo, que tem 

merecido os melhores comentários vindos da associação distrital da modalidade; 

considerando a tradição desta prova no panorama do atletismo regional e nacional, e 

considerando o enorme sucesso que mais uma vez foi obtido com a realização da prova, 

delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor 

de 3500 � (três mil e quinhentos euros) ao Clube de Atletismo da Marinha Grande, para 

apoio à dinamização da edição de 2007 da Milha de Cristal. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/138. 

 

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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES 

 

 

692 - Presente informação n.º 51/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, dando conta que a Delegação Distrital de Leiria da Associação 

Portuguesa de Deficientes apresentou um ofício a esta autarquia em 9 de Abril de 2007, que se 

junta, depois de reunião realizada com o senhor presidente de câmara, com um pedido de apoio 

para as suas actividades regulares de desporto adaptado, conforme plano de actividades e 
orçamento para 2007 igualmente apresentados. 
 
O pedido da APD vem no sentido da autarquia comparticipar, pela atribuição de um subsídio, 

nas despesas de organização desta prática desportiva que foi criada para proporcionar uma 
prática desportiva aos utentes que frequentam aquela instituição - basquetebol em cadeira de 
rodas, onde vêm disputando sucessivamente o título de campeão nacional da modalidade. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando o objectivo da APD 

de proporcionar uma prática desportiva aos jovens que frequentam aquela instituição na 

Marinha Grande, considerando os excelentes resultados que vêm obtendo, enquadrados 

por dois técnicos de modalidade; considerando a qualidade do projecto apresentado e a 

necessidade de o manter em desenvolvimento pela dimensão física e psicológica das 

oportunidades que proporcionam aos jovens atletas; delibera, ao abrigo da alínea a) do 

n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 1.000 � (mil euros) à Delegação 

Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de Deficientes, contribuinte n.º 501129430, 

com sede na travessa Vieira de Leiria, n.º 15, apartado 307, 2431 904 Marinha Grande, 

para apoiar as suas actividades desportivas regulares no ano de 2007. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/46. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE 
 

 

693 - Presente informação n.º 46/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, dando conta que a Associação Nacional da Espondilite 
Anquilosante, através do seu núcleo regional de Leiria, apresentou a esta autarquia em 07 de 

Março de 2007 através de ofício, que se junta, um pedido de apoio para as suas actividades 

regulares, nomeadamente para a sua classe de ginástica ocupacional de cinesioterapia e 
hidroterapia existente na Marinha Grande. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que as actividades 

previstas contribuem para a socialização dos munícipes portadores da doença Espondilite 

Anquilosante e que as mesmas são promotoras de um aumento da qualidade de vida de 

tais doentes; delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 

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

subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) à Associação Nacional da Espondilite 

Anquilosante, contribuinte n.º 501 830 995 , com sede em Leiria, apartado 4079, 2411 901 

Leiria, para apoiar as suas actividades para as suas actividades regulares no ano de 2007, 

nomeadamente para a sua classe de ginástica ocupacional de cinesioterapia e hidroterapia 

existente na Marinha Grande. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/32. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

18 - APOIO LOGÍSTICO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DA 

MARINHA GRANDE PARA PLANO DE COMBATE AOS INCÊNDIOS 
 

 

694 - Presente informação n.º 52/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 16/05/2007, dando conta que a Associação Humanitária dos Bombeiros da Marinha 

Grande apresentou a esta autarquia um ofício datado de 16 de Abril último com um pedido de 

apoio referente aos almoços dos elementos daquela corporação pertencentes ao dispositivo de 

combate aos incêndios no Verão de 2007, integrado no programa nacional de prevenção e 

combate aos incêndios, nomeadamente nas suas fases Bravo, Charlie e Delta. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a importância deste 

programa de combate a incêndio no concelho da marinha Grande, e considerando a 

extensa área florestal a proteger e que constitui uma das riquezas patrimoniais e 

ambientais da região e do país, e considerando que o principal objectivo deste apoio 

logístico é melhorar as condições de operacionalidade daquela entidade ao serviço das 

populações neste período do Verão, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º 

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

Janeiro, a atribuição de um apoio financeiro de � 4560,00 � (quatro mil, quinhentos e 

sessenta euros) - calculado com base no n.º de elementos operacionais, no n.º de dias de 

cada fase do programa e do valor de 4,0 � por refeição - à Associação Humanitária dos 

Bombeiros da Marinha Grande, com sede na Rua dos Bombeiros, Apartado 112, 2431-

902 Marinha Grande, contribuinte n.º 501 417 702, para apoiar a implementação no 

concelho do programa nacional de prevenção e combate aos incêndios, nomeadamente 

nas suas fases Bravo, Charlie e Delta.  

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/1. 
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Mais se delibera que a Associação apresente, decorridas todas as fases do programa, 

documentos comprovativos da boa aplicação das verbas agora atribuídas. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - SUBSÍDIO ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES DO GRUPO 

DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 

 

 

695 - Presente informação n.º 47/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, dando conta que o Grupo Desportivo Casa Águia Competição 

de Vieira de Leiria apresentou a esta autarquia, através de uma comunicação escrita entrada a 

24 de Novembro de 2006, um pedido de apoio para comparticipação nas despesas referentes às 

deslocações muito dispendiosas relacionadas com a sua participação nos campeonatos regionais 

e nacionais de Pesca Competição Surf Casting, num orçamento estimado para 2007 de12.430 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a qualidade do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pela colectividade na dinamização desta actividade 

desportiva, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio 

de 500,00 � (quinhentos euros) ao Grupo Desportivo Casa Águia Competição, 

contribuinte n.º 505 233 959, com sede em Vieira de Leiria � apartado 70, 2431 � 909 

Vieira de Leiria, para apoiar a sua actividade desportiva regular durante o ano de 2007. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - SUBSÍDIO AO PROJECTO VIDAS DESPERTAS � IGUALDADE E CIDADANIA, 

DO GRUPO NÚCLEO DE JOVENS DA ASSOCIAÇÃO CASAL GALEGO 
 
 
696 - Presente informação n.º 49/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, dando conta que a Associação Social, Cultural e Desportiva de 

Casal Galego apresentou a esta autarquia, através do seu Núcleo de Jovens, uma comunicação 

escrita entrada a 17 de Abril de 2007, contendo um resumo do seu projecto intitulado Vidas 
Despertas � Igualdade e Cidadania, onde se propõem realizar um Torneio de Futsal contra o 

racismo e a xenofobia, no Parque Municipal de Exposições, nos dias 18 e 19 de Maio, 
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solicitando um apoio financeiro para suportar as despesas globais de organização, num 
orçamento estimado de 2.065,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a qualidade da 

realização e o seu impacto na dinamização desportiva do concelho, bem como os 

princípios éticos e os valores sociais a promover, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 

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

de 11 de Janeiro, atribuir à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

contribuinte n.º 501540563, com sede em Casal Galego, na Marinha Grande, um subsídio 

de 500,00 � (quinhentos euros) para apoiar a realização do Torneio de Futsal contra o 

Racismo e a Xenofobia. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - APOIO AO SEMINÁRIO �ENVELHECIMENTO E CIDADANIA� DA SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE 
 

 

697 - Presente informação n.º 50/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, no seguimento de uma comunicação escrita da Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande, entrada a 19 de Abril de 2007, onde se propõem realizar um 

Seminário intitulado Envelhecimento e Cidadania, que terá lugar no auditório do SOM no dia 

26 de Outubro, solicitando um apoio financeiro para suportar as despesas globais de 
organização, num orçamento estimado de 2.500,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha Grande é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

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

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

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

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

delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 

1.000,00 � (mil euros) à Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, contribuinte 

fiscal n.º 500 892 113, com sede na Rua das Colmeias, Forno da Telha, 2430 � 136 

Marinha Grande, para apoiar a realização do Seminário intitulado Envelhecimento e 

Cidadania, que se realizará no dia 26 de Outubro de 2007, a retirar da rubrica 040701 do 

projecto 2007/A/43. 

 

Mais delibera aprovar os seguintes apoios logísticos: 

a) - Divulgação do evento na agenda cultural municipal 
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b) - Construção e montagem de rampa em madeira nas escadas do auditório do SOM, 

para permitir o acesso a pessoas em cadeira de rodas. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - SUBSÍDIO AO PROJECTO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CLUBE 

RECREATIVO AMIEIRINHENSE 
 

 

698 - Presente informação n.º 45/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 11/05/2007, dando conta que o Clube Recreativo Amieirinhense 
apresentou a esta autarquia em 17 de Abril de 2007 um pedido de apoio para as suas 
actividades regulares, nomeadamente para a sua Escola de Música, que vem funcionando desde 

há alguns anos e que mereceu em 2006 o apoio da autarquia no valor de 6.000,00 �, cujo 

funcionamento foi confirmado através da prestação de contas e de documentos comprovativos. 
 
O pedido agora entrado dá conta dos planos de actividades para o ano de 2007, nas áreas 

desportiva e recreativa, e igualmente para a escola de música. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que o Clube 

Recreativo Amieirinhense tem mantido em pleno funcionamento a sua Escola de Musica, 

movimentando inúmeros jovens daquela comunidade e que tem mantido um alto grau de 

contacto com a população do concelho pelas actuações públicas em diversos eventos, 

delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor 

de 6.000 � (seis mil euros) Clube Recreativo Amieirinhense, contribuinte nº 501 163 980, 

com a morada na Rua da Sede, n.º 17, Amieirinha, 2430 038 Marinha Grande para apoiar 

as actividades da Escola de Música no ano de 2007, apoio que está previsto no PAM e tem 

cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/93. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   
 

 

699 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº05/2007 datada de 10.05.07 do sector 
cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 
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suporte da despesa com a reparação de equipamento musical da Orquestra Ligeira da Marinha 

Grande, da Junta de Freguesia da Marinha Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-314 Marinha 
Grande, e tendo em conta o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº6 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 

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

de Freguesia da Marinha Grande: 

 

1. comparticipação na despesa para a reparação de um instrumento em 27,14� (vinte sete 

euros e catorze cêntimos) correspondente a 75% do valor total de 36,18�, mediante a  

apresentação do documento comprovativo dessa despesa. 

 

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 despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-187. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - �RÁDIO PRAIA 2007� � PEDIDO DE APOIO �TELMO MANUEL DE SOUSA 

LOPES 
 
 
700 - Pelo Sr. Vereador Dr. João Pedrosa foi apresentado o fax 757, de 02/05/2007, enviado 

pelo Sr. Telmo Manuel de Sousa Lopes, na sequência do seu requerimento de 16/02/2007, para 

emissão de licença especial de ruído, propondo efectuar uma parceria com a Câmara no âmbito 

do projecto �Rádio Praia 2007�. 
O referido projecto, que pretende levar a cabo na Praia da Vieira, durante a época balnear, 

consistirá na divulgação sonora da Agenda Cultural da Câmara e de spots de boas vindas, bem 

como de conselhos úteis, intercalados com música, para o que solicita a atribuição de apoio 

financeiro. 
 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera informar que não tem disponibilidade 

financeira para atender ao pedido. 

 

 

25 - NOVO SITE DO MUNICÍPIO 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa fez a apresentação de duas soluções gráficas propostas para o 

novo site do Município, de modo a torná-lo mais apelativo e de mais fácil acesso aos 

utilizadores. 
 
A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

26 - COLÓNIA DE FÉRIAS DE SÃO PEDRO DE MOEL 
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O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa deu conhecimento de que a Colónia de Férias de São Pedro de 

Moel vai funcionar como nos anos anteriores, nos meses de Julho e Agosto, e de acordo com o 
Regulamento existente, sendo que a única alteração diz respeito ao valor da taxa de inscrição 

por criança, que passa de 10� para 15�. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
27 - VITROIBÉRICA � PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ÓNUS 

 

 
701 - Presente o pedido apresentado pela Vitroibérica � Vitrificaciones Lusosiberica S.L., 
solicitando a suspensão do ónus consignado na cláusula 5ª da escritura pública de venda do 

Lote 4 da Zona Industrial da Marinha Grande. 
 
A Câmara apreciou o pedido e deliberou conceder a suspensão nos seguintes termos: 

 

1. suspender durante o prazo por que vigorar a garantia para o empréstimo a 

solicitar pelos ora compradores do lote; 

2. contra a entrega por parte dos interessados de uma carta garantia de que eles se 

comprometem, enquanto administrarem a empresa, ao longo do prazo do contrato 

de lease-back a exercer no lote a indústria vidreira. 

3. Em suma: 

 comprometem-se eles, enquanto não forem donos absolutos do imóvel mas 

apenas arrendatários, a cumprirem as cláusulas que agora se suspendem. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
28 - VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAIA DA VIEIRA E EM 

SÃO PEDRO DE MOEL � ATRASOS NOS PAGAMENTOS DAS TAXAS 

 
 
702 - Presente pelo Sr. Vereador Artur de Oliveira a listagem dos vendedores ambulantes com 
a informação de que os instalados na Praia da Vieira não pagam as suas taxas há 3 anos e os de 

São Pedro de Moel deixaram de as pagar o ano passado. 
 
Apreciada esta situação, delibera-se: 

 

1. reclamar dos encarregados dos mercados que procedam de imediato à fiscalização 

e aos procedimentos necessários para a cobrança das taxas que forem devidas; 

2. à Secção de Taxas e Licenças para prestar o apoio que os encarregados necessitem 

e controlar o recebimento das taxas que forem devidas; 

3. à Fiscalização, para, daqui a uns tempos, fazer um fiscalização sistemática a estes 

comerciantes ambulantes e actuar, e habilitar e executivo com o ponto da situação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

703 -  Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19,50 

horas, depois de ter sido interrompida durante o período das 12,50 horas ás 15,30 horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


