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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quatro 

de Abril de dois mil e sete.        

 

 

Aos quatro dias do mês de Abril 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:  
 

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

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália 

Ferreira ausentaram-se da reunião pelas 18,40 horas, após o ponto 4 dos assuntos incluídos na 

ordem do dia, com a epígrafe �ATENDIMENTO AO PÚBLICO�, não tendo regressado. 
 
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 


 

ORDEM DO DIA 
 

1. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

4. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
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5. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

6. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 
 

7. �EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO NOS CAMPOS DE TÉNIS DE S. PEDRO DE 

MOEL� � AJUSTE DIRECTO N.º 40/05 - DIRM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

8. �EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE� � AJUSTE DIRECTO N.º 49/01 � RECEPÇÃO 

DEFINITIVA 

 

9. NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � EDIFÍCIO 

�CRISTAL ATRIUM� � CONCLUSÕES DO RELATÓRIO E AVALIAÇÃO 

 

10. PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA 

SEGURANÇA SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

11. VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 

 

12. RESUMO DE TESOURARIA 
 
 



 

 REQ 2723/05  � PC 567/05  - RAFAEL GASPAR INACIO 

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

 REQ 849/07    � PC 583/05  - REGINA MARIA GUERRA BAROSA 

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

 REQ 1066/04  � PC 652/02  - IMOBILIÁRIA PONTO NOVO,S.A. 

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

 REQ  426/06   - PC 81/06    - APPACDM-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PAIS E 

AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL 

 

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

 REQ 2843/06  � PC 523/06  - HÉLDER ANTÓNIO MORGADO VERÍSSIMO 

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

 REQ 2317/06  � PC 435/06  - JORGE MANUEL ORTIGOSO MARQUES 

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

 REQ 1842/05  � PC 584/02  - SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA DE 

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

 REQ 790/05    � PC 168/05  - ESTAMO-PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS,S.A. 

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

 
 
 


1 - VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

 
423 - REQ 3304/06 � PC 580/06 � Presente requerimento de PANIFICADORA CENTRAL 

DA MARINHA GRANDE,LDA.,  com sede na Rua da Panificadora n.º 36, Embra, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de 

construção de um Lar de 3ª Idade e um Edifício Habitacional, em Embra, Freguesia e Concelho 

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

Informar ser inviável, nos termos propostos, sendo que, em eventual apresentação de 

projecto instruído com base nestes pressupostos, o mesmo seria passível de ser indeferido, 

fundamentado na alínea a) do nº1 e nº4 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

normas legais e regulamentares aplicáveis e ser a obra passível de, pelas suas proporções, 

contribuir para prejudicar a beleza e a harmonia da paisagem.  

  

Mais deliberou informar que, para que a proposta possa ser viável, há que ter em conta 

três factores: 

  

a)  A quantidade de estacionamentos previstos no empreendimento terá que estar 

directamente relacionado com a área de construção proposta; 

b) A solução a apresentar deverá fazer a transição entre as construções de maior 

volumetria a nascente com as de reduzida dimensão a poente, sendo possível 

aceitar uma proposta que articule um corpo de 3 pisos com um de dois pisos; 

c) A viabilização do empreendimento passará por fazer o prolongamento das infra 

estruturas caso estejam em falta e a beneficiação da rua.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

424 - REQ 4072/06 � PC 542/03 � Presente requerimento de SOMEMA-SOCIEDADE 

METALURGICA MARINHENSE,LDA.,  com sede na Rua de Angola n.º 13, Guarda Nova, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação de alterações ao projecto de 

arquitectura do processo inicial de alterações de uma unidade fabril, sita em Rua de Angola n.º 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

a) Projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º4 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; 

b) Certidão a emitir pela entidade coordenadora (Direcção Regional do Ministério da 

Economia) que demonstre ter o industrial apresentado o pedido de licenciamento 

de alteração de estabelecimento industrial devidamente instruído, de acordo com o 

disposto no artigo 13º do Decreto-Lei 69/2003, de 10 de Abril. 

c) Pareceres favoráveis relativamente à localização da construção emitidos pela 

CCDRC e DRARNC; 

d) Informação relativamente à classificação da unidade industrial, devendo fazer 

menção sobre o Tipo a que corresponde. 

  

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra. 

  

Mais deliberou informar que, quando o parecer emitido por esta Câmara Municipal 

relativamente ao licenciamento das instalações for solicitado pela entidade coordenadora, 

será conjuntamente enviada cópia da exposição feita pela firma de advogados �Mário Luz 

Ferreira e João Luz Ferreira�, representantes do Sr. Virgílio de Oliveira Santos e esposa, 

datada de 07/05/2004, cuja habitação confina com a SOMEMA - Sociedade Metalúrgica 

Marinhense, Lda.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

425 - REQ 1166/07 � PC 210/07 � Presente requerimento de SOCIEDADE DESPORTIVA 

RECREATIVA GARCIENSE,  com sede na Rua Principal, Garcia, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da beneficiação e 

conservação de instalações desportivas, sitas em Rua Principal, Garcia, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando a informação técnica que recaiu sobre a mesma, 

a Câmara deliberou ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal a 27 de Março de 2007: 

  

Após análise da pretensão, considerando que a necessidade de emissão de resposta 

atempada ao requerente não permite, por circunstâncias excepcionais (necessidade 

imperiosa de obtenção de resposta para efeitos de candidatura, a apresentar até 

30/03/2007, no Instituto de Desporto de Portugal) aguardar pela próxima reunião de 

Câmara, não sendo possível, dado o prazo em questão, promover uma reunião 

extraordinária, 
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O Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto no n.º3 do artigo 68º da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proferiu o 

seguinte despacho: 

  

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

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

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

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

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

revestimento exterior�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

426 - REQ 839/07 � PC 146/07 � Presente requerimento de CLUBE DESPORTIVO DA 

GARCIA,  com sede em Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento da beneficiação e conservação de instalações 

desportivas, sitas em Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, tendo em conta a informação técnica que sobre o mesmo foi 

exarada, a Câmara deliberou: 

  

Ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, cujo conteúdo se 

transcreve: 

  

�Após análise da pretensão, considerando que a necessidade de emissão de resposta 

atempada ao requerente não permite, por circunstâncias excepcionais relacionadas com o 

prazo de apresentação de candidatura ao projecto �Medida 1, Saúde e Segurança nas 

Instalações Desportivas�, do Instituto de Desporto de Portugal, aguardar pela próxima 

reunião de Câmara, não sendo possível, pelas mesmas razões, promover uma reunião 

extraordinária da Câmara, 

  

O Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto no n.º3 do artigo 68º da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proferiu o 

seguinte despacho: 

  

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

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

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

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

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

revestimento exterior�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

427 - REQ 3658/06 � PC 448/06 � Presente requerimento de SOCIEDADE 

BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO,  com sede na Rua António Matos Bonita, 

Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 
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licenciamento/legalização das instalações da colectividade da Ordem, sita em Rua António 

Matos Bonita, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir condicionado a: 

  

1. Apresentar no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos seguintes 

elementos: 

  

1.1 Projectos das 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; 

  

1.2 Planta de implantação à escala 1/200 com indicação a vermelho e amarelo dos 

volumes que pretende edificar de novo e planta de implantação à mesma escala com 

indicação das construções devidamente licenciadas; 

  

1.3 Apresentar peças gráficas rectificativas relativamente ao anexo 2, que prevejam 

cobertura em duas águas por forma a minimizar o impacto da construção edificada 

à estrema, sobre o prédio vizinho; 

  

1.4 Planta com indicação dos usos que serão dados aos compartimentos previstos no 

anexo 2; 

  

1.5 Planta de implantação rectificada representando o recuo do muro situado sobre a 

Rua António Matos Bonita, por forma a acautelar a futura execução de passeio nos 

termos do projecto de beneficiação da referida rua, assim como indicação dos 

estacionamentos existentes e/ou previstos no logradouro da colectividade; 

  

2. Mais deliberou informar que: 

  

2.1 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar a    

deslocação dos serviços de fiscalização à obra para verificarem a implantação; 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

428 - REQ 4139/04 � PC 490/00 � Presente requerimento de HÉLDER ANTÓNIO MATOS 

BATISTA,  com residência na Rua da Mata n.º 6, Pedra de Baixo, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 
alteração e ampliação de uma moradia, sita em Rua da Mata n.º 4, Pedra de Baixo, Freguesia e 

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

  

Indeferir, fundamentado na alínea a), do n.º 1, do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente por contrariar o mencionado 

no art.º 71.º do RGEU, dado que o vão existente tem área inferior a um décimo da área do 

compartimento, e por contrariar o mencionado no ponto 4 do art.º 12.º do RMEU, dado 

não apresentar os desenhos de sobreposição. 
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Mais deliberou informar ter excedido o prazo que lhe foi concedido ao abrigo dos artigos 

100 e 101 do Código de Procedimento Administrativo para apresentação, por escrito, de 

quaisquer alegações sobre a proposta de indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

429 - REQ 2219/06 � PC 734/05 � Presente requerimento de MARIA OLÍMPIA OLIVEIRA 

SANTOS,  com residência na Rua Eng.º André Navarro n.º 3, Freguesia e Concelho da 

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

transformação de uma fracção habitacional em duas fracções habitacionais, sita em Av. 

Marginal n.º 4 A, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  

Indeferir ao abrigo da alínea a) do nº1 e nº4 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

designadamente por: 

  

a) Da proposta apresentada resultar o agravamento do preconizado no ponto 7 do 

artigo 16º do Dec.Lei 64/90 de 21 de Fev., relativamente ao quarto localizado a 

norte que avança sobre a extrema 60cm. De acordo com este diploma legal, a 

existência de vãos em paredes exteriores que confrontem com terrenos vizinhos 

destinados a edificação só pode ser consentida desde que tais paredes se situem a 

mais de 4 m do limite da propriedade. O próprio PDM estabelece afastamentos 

laterais mínimos de 3 metros. 

  

b) Infringir o artigo 73º do RGEU relativamente às janelas de dois quartos, um em 

cada fracção, por existirem obstáculos à iluminação a distância inferior a 2m 

medidos a partir do eixo da janela. 

  

c)  Infringir o artigo 71º do RGEU relativamente ao compartimento indicado como 

cozinha na fracção A, uma vez que não dispõe de vão de iluminação e arejamento e 

desrespeito pelo previsto no nº1 do artigo 66 para apartamentos de tipologia T2, 

uma vez que este tipo de tipologia exige a existência de um compartimento com um 

mínimo de 6m2 destinado a cozinha. A definição de kitchenettes, só é aplicada às 

unidades de alojamento licenciadas no âmbito do regime jurídico da instalação e 

do funcionamento dos empreendimentos turísticos regulado pelo Dec.Lei. nº55/02 

de 11 de Março, prevista no Decreto Regulamentar nº16/99 de 18 de Agosto. 

  

Mais deliberou informar que se encontra ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., sem que para tanto o requerente tenha apresentado 

quaisquer alegações às questões que motivaram o indeferimento.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

430 - REQ 2181/06 � PC 412/06 � Presente requerimento de CONSTANTINO LETRA 

FILIPE, com residência na Rua 25 Abril n.º 4, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 
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Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

alteração de uma moradia nomeadamente a construção de um 1º andar sobre um R/c existente, 

sita em Rua 25 Abril n.º 4, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1.   Indeferir ao abrigo da alínea a) do nº1, alínea b) do n.º 2 e nº4, do artigo 24º do Dec. 

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

4 de Junho, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis nomeadamente: 

  

a) Alguns compartimentos habitáveis não disporem de áreas mínimas previstas 

no Artº66º do RGEU, não estando prevista a hipótese de existirem 

compartimentos com duas designações; 

  

b) As tipologias de habitação propostas não se enquadrarem no Artº67ºdo 

RGEU; 

  

c) Ser a obra �...susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a 

sua adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, 

designadamente em resultado da desconformidade com as cérceas dominantes, a 

volumetria das edificações e outras prescrições expressamente previstas em 

regulamento.� Nos termos do n.º4 do artigo 24 do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

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

corpo localizado no 1ºpiso, ter um polígono com área superior ao r/ch já 

construído, sendo a ampliação feita, em parte, à custa do lado nascente do 

prédio. Esta situação é de desaconselhar, atendendo a que inviabiliza 

definitivamente a possibilidade de execução do passeio na Travessa da 

Liberdade.  

  

d)  Não estabelecer o logradouro que se exige no parágrafo 2 do Art.º62º do 

RGEU; 

  

e) A pretensão quebrar o alinhamento já estabelecido com a construção contígua 

do lado Norte, virado à Rua 25 de Abril e vem obstruir o ângulo de 

visibilidade entre esta Rua e a Travessa da Liberdade. 

  

2. Mais deliberou informar que se encontram em falta os seguintes elementos: 

  

a) O n.º dos processos camarários que estão na base do licenciamento das 

construções existentes, bem como de outros elementos que possibilitem a sua 

referenciação por parte dos serviços Municipais conforme se encontra previsto 

no nº1 do Artº12º do PDM; 

  

b) Planta de implantação à escala 1/200 executada sobre levantamento 

topográfico do terreno e área envolvente numa extensão de 20m contar dos 

limites do prédio, contendo toda a informação prevista no ponto 2 do Art.º10º 

do RMEU;  
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c) A planta de implantação não representa correctamente e construção 

pretendida; 

  

d) Cortes longitudinais e transversais à escala 1/200, na perpendicular ao 

arruamento de acesso à construção, com indicação da cota do eixo desses 

arruamentos, do passeio, da soleira e dos vários pisos, indicando ainda a 

tracejado o perfil natural do terreno conforme previsto no nº3 do Art.º10º do 

RMEU; 

  

3.   Deliberou por fim informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos 

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

alegação às questões que motivaram o indeferimento.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

431 - REQ 169/07 � PC 25/07 � Presente requerimento de ADELINA FERREIRA 

MARQUES CAVACO, com residência na Travessa da Bina n.º 2, Freguesia e Concelho da 

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

muro, sito na Travessa da Bina n.º 2, 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 no n.º 2 do artigo 

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

177/2001 de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea x) do 

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

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

condicionalismos: 

  

- Não exceder a altura de 1,80 metros; 

  

- Ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

432 - REQ 811/07 � PC 147/07 � Presente requerimento de JOAQUIM ALVES DUARTE, 
com residência na Rua Principal n.º 28, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento da beneficiação de uma moradia, sita na 

Rua Principal n.º 28, R/c, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimento exterior.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

433 - REQ 2892/05 � PC 609/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

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

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

bloco habitacional e muros de vedação, sito na Rua do Vale, Picassinos, Freguesia e Concelho 

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

  

Indeferir, ao abrigo do n.º 5 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por ausência de de arruamento e de infra-

estruturas de saneamento.  

  

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

100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

434 - REQ 100/04 � PC 23/04 � Presente requerimento de CONTA CB-GABINETE DE 

CONTABILIDADE,LDA., com sede na Rua dos Pinheiros, Lote 5, R/c Esq., Freguesia de 
Cernache do Bonjardim e Concelho da Sertã, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Travessa dos Raposeiros, Praia 
da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com 

a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06, por violar normas legais e regulamentares 

aplicáveis designadamente:  

  

a) Art.º 59º do RGEU, por a altura da edificação proposta não respeitar o limite 

definido pela linha recta a 45º, traçada em cada um dos planos verticais 

perpendiculares às fachadas, a partir dos alinhamentos das edificações fronteiras, 

definidos esses planos pela intersecção com o terreno exterior;  

  

b) Art.º 58º do RGEU, por não assegurar condições de salubridade aos 

compartimentos habitáveis, face o incumprimento do Art.º 59º do RGEU; 

 

c) N.º 1 do Art.º 12º do RMEU, por omissão de número do processo camarário 

existente, bem como outros elementos que possibilitem a sua referenciação por 

parte dos Serviços Municipais.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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435 - REQ 98/04 � PC 21/04 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO SANTOS 

GODINHO, com residência em Roda, Freguesia de Cernache do Bonjardim e Concelho da 

Sertã, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração e ampliação de uma 

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

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com 

a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente:   

  

a) Art.º 59º do RGEU, por a altura da edificação proposta não respeitar o limite 

definido pela linha recta a 45º, traçada em cada um dos planos verticais 

perpendiculares às fachadas, a partir dos alinhamentos das edificações fronteiras, 

definidos esses planos pela intersecção com o terreno exterior;  

  

b) Art.º 58º do RGEU, por não assegurar condições de salubridade ao compartimento 

habitável designado por �cozinha�, decorrente do incumprimento do Art.º 59º do 

RGEU; 

  

c) N.º 1 do Art.º 12º do RMEU, por omissão de número do processo camarário 

existente, bem como outros elementos que possibilitem a sua referenciação por 

parte dos Serviços Municipais.  

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

436 - REQ 4065/06 � PC 881/05 � Presente requerimento de ANTÓNIO DUARTE 

BATISTA VALENTE, com residência na Rua Central n.º 33, Garcia, Freguesia e Concelho da 

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

ampliação de uma moradia, sita na Rua Central n.º 33, Garcia, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou Indeferir, atendendo a que o requerente 

foi notificado dos motivos que estão na base da proposta de indeferimento do processo 

através do ofício nº1419 em 01/08/06 e lhe foi concedido por duas vezes prorrogação de 

prazo para entregar os elementos capazes de sanarem as anomalias detectadas, (30 e 90 

dias), sem que para tanto tivesse solucionado o problema. 

  

É assim recusado ao requerente o actual pedido de nova prorrogação e é indeferido o 

processo por falta de resposta, ao abrigo da alínea a), do nº1, do artº24º do Dec. Lei 

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

Junho, por violar normas regulamentares aplicáveis, designadamente por: 

  

  

1. Não dar cumprimento às alínea b),c),d) e e), do nº3 do art.º11 da Portaria 1110/01 de 

19 de Setembro, estando em falta alguns desenhos fundamentais, e os apresentadas são 

simples esquemas representativos; 
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2. As peças desenhadas não se encontrarem em conformidade com o existente no local, 

conforme se pode verificar pelas fotos que se anexam a este parecer. 

  

3. Violação do artigo 86 do RGEU relativamente à instalação sanitária que está em 

comunicação directa com a cozinha. 

  

4. A legalização das construções que se solicita, inviabilizar o acesso dos veículos de 

bombeiros à moradia localizada mais a poente, contrariando assim o disposto no 

artigo 21º e no ponto 4 do artigo 46º do Dec. Lei64/90 de 21
 
de Fevereiro, porque não 

garante uma largura livre mínima de 3,5m de largura; 

  

5. A tratar-se de uma servidão de passagem sobre prédio vizinho, violar o previsto no 

ponto nº7 do Art.º16º do Dec.-Lei 64/90 de 21 de Fev., por apresentar vãos em paredes 

exteriores que confrontam com terrenos vizinhos destinados a edificação a menos de 

3m do limite da propriedade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

437 - REQ 2885/06 � PC 888/05 � Presente requerimento de RAFAEL MONTEIRO 

SANTOS, com residência na Rua da Escola n.º 5, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

sita na Rua António Maria Silva, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1, do Art.º 24º, 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, por violar por violar 

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
  

a) O ponto 4 do artigo 24 do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, considerando-se  ser a obra susceptível de 

manifestamente afectar  a estética das povoações, a sua adequada inserção  no 

ambiente urbano ou a beleza das paisagens(...), nomeadamente porque não 

estabelece paralelismo com a Rua António Maria da Silva; 

  

b) Não respeita a alínea bb) do Artº3º do RMEU; 

  

Mais deliberou informar que as alegações apresentadas em sede de audiência prévia não 

vêm sanar a totalidade das questões comunicadas ao requerente em 28/04, através do 

ofício nº810/06. 

   
Mais deliberou informar que: 

  

a) Não apresentou estimativa orçamental contemplando os muros de vedação ; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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438 - REQ 3601/06 � PC 660/06 � Presente requerimento de SILVIA SOFIA MARTINHO 

FAZENDEIRO, com residência na Rua de Leiria n.º 14, Albergaria, Freguesia e Concelho da 

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

muro, sito em Albergaria, n.º 14, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

  

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

  

  b) A altura do muro não poderá ser superior a 1.80m, contado a partir da cota natural 

do terreno, sendo que, numa extensão de até 1.50m, a contar do limite do espaço 

público, não poderá exceder a altura de 0.80m, podendo ser encimado por elementos 

gradeados com a altura máxima de 0.70m. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

439 - REQ 362/07 � PC 346/06 � Presente requerimento de APPACDM-ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA PAIS E AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL, com sede na Rua 
Professor Bento de Jesus Caraça, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

prorrogação do prazo de entrega de elementos referentes ao processo de licenciamento da 

construção de um Lar, sito em Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, tendo em conta a informação técnica que recaiu sobre a mesma, 

  

Considerando que: 

  

1.- Embora se verifique que o pedido de prorrogação do prazo de entrega dos restantes 

elementos necessários à conclusão do processo tenha sido entregue extemporaneamente; 

  

2.- Se trata de um processo relativo a obras a executar para criação de um equipamento  

de cariz social relevante para o Concelho; 

  

3.- As obras pretendidas se irão efectuar em  terreno cujo direito de superfície foi 

concedido pela Câmara para a prossecução desse mesmo fim; 

  

4.- A entidade que se encontra a promover as obras é uma IPSS, sem fins lucrativos; 

  

A Câmara deliberou aceitar o pedido de prorrogação agora solicitado, concedendo mais 

três meses para que se entreguem os elementos solicitados pela deliberação de Câmara de 

21 de Junho de 2006. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - PROCESSOS LOTEAMENTO 
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440 - REQ 3600/00 � PC 790/00 � Presente requerimento de FRUTUOSO AMADO 

FERREIRA, com residência na Rua Beco das Pereiras n.º 28, Moinhos de Carvida, Freguesia 

de Carvide e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação de um projecto de loteamento, sito na 

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

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do Art.º 13º, do Dec.-Lei n.º 448/91, de 29/11, na 

redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 334/95, de 28/12, por violar plano municipal de 

ordenamento do território, e normas legais e regulamentares aplicáveis. 

  

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

100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

4 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

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

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a partir das 17,25 

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

diplomas citados). 

 

Na presença do Sr. Presidente e dos restantes membros do executivo foram atendidos os 

seguintes munícipes: 

 

1. Um munícipe presente queixou-se sobre a instalação de uma fábrica de plásticos, 

propriedade do Sr. Antero Pinho, sita no Camarnal. 
O munícipe disse que dono o da fábrica tem um barracão, construído há pouco tempo, 

com materiais inflamáveis lá armazenados e que se encontra encostado à sua 

propriedade. 
O Sr. pede para que a Câmara intervenha. 
 
O Sr. Presidente disse que podia lá mandar a fiscalização, mas os problemas 

existentes devem ser resolvidos entre particulares. 

Se for detectado um problema da competência da Câmara tentar-se-á resolvê-lo, se 

não for da nossa competência nada poderá ser feito. 

 
2. Esteve presente o Sr. Otílio Machado, que pretende saber se já há mais alguma 

informação para além da que lhe foi transmitida na reunião pública de 08/03/2007. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho leu o parecer técnico elaborado pelo Chefe 

da DLOP, que serve de base à proposta de deliberação presente hoje na reunião. 

 
3. Esteve presente um representante de uma empresa que está interessada em adquirir os 

pavilhões da IVIMA, na Zona Industrial. 
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O Sr. Presidente disse que ia discutir o assunto na reunião da Câmara Municipal e 

que depois entrava em contacto com ele.  

 
Após o atendimento público, o Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira e a Dr.ª Cidália saíram, 

eram 18,40 horas.  


 

O Sr. Presidente leu o conteúdo do blog do Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa em que este 
diz que o Sr. Presidente mentiu em relação à aprovação de um projecto de licenciamento de 

obras para  São Pedro de Moel. 
 
Depois da troca de palavras entre os dois, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa abandonou a 

reunião eram 19,00 horas. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que o local próprio para um Vereador colocar e 

esclarecer as questões era na reunião da Câmara e que era altura do Sr. Presidente tomar uma 

posição face às atitudes do Sr. Vereador João Paulo Pedrosa. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Esteves Cascalho  referiu que não estando o Sr. Vereador Dr. 

João Paulo Pedrosa, nem qualquer membro do executivo P.S., a discussão estava desde logo 

prejudicada e que para ter 7 elementos com responsabilidades no executivo, como acontece 
nesta gestão, era necessário que a oposição não se limitasse a fazer pura oposição, requerendo 

que haja lealdade, frontalidade e coesão de uma equipa, o que não acontece. 
 

 

5 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

441 - No início do mandato do actual executivo foi deliberado, com a concordância de todos os 

seus membros, manter a realização quinzenal das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, à 

quinta-feira, com início às 14,30 horas. 
 
Tendo em conta que os assuntos são abordados de forma detalhada, verifica-se que muitas das 
vezes as reuniões não terminam no mesmo dia, sendo necessário continuá-las num outro dia, o 
que origina dificuldades de compatibilização de agendas dos vários membros do executivo. 
 
Em face desta situação o Sr. Presidente propôs que as reuniões ordinárias continuem a realizar-
se quinzenalmente, às quintas-feiras, mas com início às 09,30 horas, de modo a que se possam 

iniciar e terminar no mesmo dia. 
 

A Câmara apreciou a proposta do Sr. Presidente e, tendo em conta as razões invocadas, 

delibera, no uso da competência prevista no n.º 2 do art.º 62º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, estabelecer 

como hora certa para o início das suas reuniões ordinárias as 09,30 horas, mantendo a 

realização quinzenal, às quintas-feiras. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. já não se encontravam presentes na reunião. 
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A Reunião foi interrompida eram 19,20 horas do dia 04/04/2007, continuando na próxima 

2ª feira, dia 09/04/2007, às 10,00 horas com a ordem do dia previamente distribuída, 

estando presentes os seguintes membros do executivo: 

 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
O Sr. Presidente só chegou à reunião pelas 11,20 horas, estando apenas presente na discussão 

e votação do ponto 9 da ordem do dia, com a epígrafe: �NOVO MERCADO MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE � EDIFÍCIO �CRISTAL ATRIUM� � CONCLUSÕES DO 

RELATÓRIO E AVALIAÇÃO�, pelo que a continuação da reunião foi presidida, durante o 

período da manhã, pelo Sr. Vice-Presidente.  
 
 
6 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 
 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Joaquim Cardoso Ferreira, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação de 

lápide, na sepultura temporária n.º 1920 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
2574 de 16.03.2007; 
 
- Diana Margarida Pereira Oliveira, solicita autorização para colocação de lápide e 

construção de murete, na sepultura temporária n.º 1875 do cemitério de Casal Galego � registo 
de entrada n.º 2875 de 26.03.2007; 
 
- Benito Bento Pereira, solicita autorização para construção de murete com tampo em pedra e 

colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 1905 do cemitério de Casal Galego � registo de 
entrada n.º 2876 de 26.03.2007. 
 
Considerando que: 
  
- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que o 

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

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

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

Regulamento citado); 
 
- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo referido 
no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor,  
revertendo para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e 
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Regulamento citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

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

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

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

solicitados. 

 

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

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

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

sepulturas temporárias.   

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
7 - �EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO NOS CAMPOS DE TÉNIS DE S. PEDRO DE 

MOEL� � AJUSTE DIRECTO N.º 40/05 - DIRM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA





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

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

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - �EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE� � AJUSTE DIRECTO N.º 49/01 � RECEPÇÃO DEFINITIVA





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

�A Encosta, Construções, S.A.�, com sede na Rua das Fontainhas, Andrinos, Pousos, 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 definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 229º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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9 - NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � EDIFÍCIO 

�CRISTAL ATRIUM� � CONCLUSÕES DO RELATÓRIO E AVALIAÇÃO  

 

 

Assunto discutido depois dos assuntos não incluídos na ordem do dia, na continuação da 

presente reunião, no dia 09 de Abril de 2007. 
 

 

10 - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA 

SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

 

O assunto foi retirado da ordem do dia. O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa informou que os 

serviços estão a fazer o levantamento do património a transferir e futuramente virá à reunião 

com a respectiva proposta. 
 

 
11 - VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 

 



Assunto retirado para ser discutido depois dos assuntos não incluídos na ordem do dia, na 

continuação da presente reunião, no dia 09 de Abril de 2007. 
 



12 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia três de Abril de dois mil e sete, o 

qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.321.828,10� (dois 

milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e oito euros e dez cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL � 

ADITAMENTO 
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4. �URBANISMO COMERCIAL �3ª FASE� CONCURSO PÚBLICO N.º04/2005 � 

DIRM - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

5. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 3 CONTENTORES MONOBLOCO PARA 

OS CAMPOS DE TÉNIS DA MARINHA GRANDE � ADJUDICAÇÃO 

 

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

VIDRO � SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

 

7. NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � EDIFÍCIO 

�CRISTAL ATRIUM� � CONCLUSÕES DO RELATÓRIO E AVALIAÇÃO 

 

8. PROCESSO DE EMPARCELAMENTO DE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS 

SITUADOS NA RUA DO SOBREIRO � CASAL GALEGO � CEDÊNCIA EM 

REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE À COLECTIVIDADE DE CASAL 

GALEGO 

 






1 - VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

 

445 - REQ 1873/06 � PC 369/06 � Presente requerimento de JOÃO CARLOS GASPAR 

CORDEIRO,  com residência na Av. Vitor Gallo n.º 100, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de construção de dois blocos 

habitacionais, sitos em Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar ser inviável, sendo que, em 

eventual pedido de licenciamento, nos moldes agora propostos, a mesma seria passível de 

indeferimento, fundamentado na alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente:  

  

a) Por o presente pedido de licenciamento de edificação preceder as operações de 

loteamento e de obras de urbanização, nos termos do disposto nas alíneas h) e i) do 

Art.º 2.º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 

04/06, face a pretensão de constituição de dois lotes, intersectados por arruamento 

público a prever pelo requerente. 

  

 Mais deliberou informar que qualquer operação urbanística a requerer sobre o prédio 

deverá ser objecto de prévia consulta aos serviços competentes desta câmara, face a 

presente sobreposição de proposta de via distribuidora local sobre o mesmo, atendendo ao 

estudo viário formulado pela Universidade de Coimbra � Estruturação e Optimização do 

Funcionamento do Sistema de Transportes da Cidade da Marinha Grande -, e aprovado 

pela Ex.ma Câmara em reunião de 09/06/2004.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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446 - REQ 2255/06 � PC 419/06 � Presente requerimento de JOAQUIM LOPES,  com 
residência na Rua Sr.ª das Mercês n.º 25, Vale Canadas, Freguesia de Vermelho e Concelho do 
Cadaval, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de construção de uma moradia 

unifamiliar, sita em Rua da Lagoa, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar não ser viável a construção nos moldes apresentados, por se propor parte da 

construção pretendida sobre a faixa de protecção especial existente a Poente do terreno, 

sendo passível de indeferimento, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Decreto-

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

de Junho, por violar o n.º 2 do artigo 8º do regulamento do PDM, segundo o qual é 

interdita a construção na mesma. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

447 - REQ 928/07 � PC 591/03 � Presente requerimento de CONQUEIOBRA-

SOC.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA.,  com sede na Rua do Cemitério n.º 40, 

Conqueiros, Freguesia de Souto da Carpalhosa e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação 

das alterações aos projectos de especialidades referentes ao processo de licenciamento da 

construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita em Lote 18, Gaeiras, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

448 - REQ 3654/06 � PC 667/06 � Presente requerimento de VITOR MANUEL MARQUES,  
com residência na Rua Aquilino Ribeiro n.º 18 Casa 10, Portela, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

moradia unifamiliar e muros, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio Morais, Lote 40, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

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: 
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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 A caixa do contador deve ficar instalada no muro que faz limite da propriedade 

virada para a via pública de tal  forma que permita o acesso directo dos funcionários 

destes serviços; 

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

449 - REQ 284/07 � PC 42/06 � Presente requerimento de INDUPLA, INDÚSTRIA DE 

PLÁSTICOS, LDA,  com sede na Estrada Nacional n.º 1, Freguesia de Boa Vista e Concelho 

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

licenciamento da construção de uma unidade industrial, sita na Rua da Ponte n.º 6, Picassinos, 

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

  

Deferir as especialidades apresentadas, com os seguintes condicionalismos de: 

  

a) apresentar aquando do levantamento da licença de construção, de projecto da rede de 

gás devidamente aprovada pela entidade licenciadora. 

b) apresentar dentro do prazo anteriormente estipulado para entrega das especialidades 

de novas plantas com a rede de águas pluviais, onde deverá prever a drenagem para o 

colector existente em frente á construção. 

c) conclusões finais em relação ao projecto de comportamento térmico do edifício, 

nomeadamente a localização da zona onde será aplicado os painéis solares térmicos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

450 - REQ 715/07 � PC 90/06 � Presente requerimento de SOCIEDADE CONSTRUÇÕES 

RAINHO & FILHO,LDA.,  com sede na Rua do Regedouro n. 17, Freguesia de Amor e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de um Edifício de habitação e muros, sito na Rua dos 

Rolhistas, Embra, 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 04.04.2007 

Acta n.º 07 

 

 23 

Deferir os projectos das especialidades, com o condicionalismo de apresentar dentro do 

prazo anteriormente estipulado para entrega das especialidades, dos seguintes elementos: 

 

a) novas peças desenhadas rectificativas do projecto de saneamento doméstico, o qual 

deverá prever apenas um ramal de ligação á rede pública. 

b) projecto da rede de águas pluviais, no qual se preveja a ligação á rede pública através 

de um único ramal de ligação, bem como o dimensionamento e localização das 

bombas da cave. 

c) conclusões finais em relação ao projecto de comportamento térmico do edifício, 

nomeadamente a localização da zona onde será aplicado os painéis solares térmicos, 

bem como a respectiva área. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

451 - REQ 917/07 � PC 161/07 � Presente requerimento de EURICO MANUEL JESUS 

INÁCIO,  com residência na Rua D. Pal. Vieira da Cruz n.º 13, Roda Pequena,  Freguesia de 

Asseiceira e Concelho de Tomar, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

beneficiação de uma moradia, sita na Rua Lobos do Mar, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 
de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

452 - REQ 911/07 � PC 155/07 � Presente requerimento de FELISBELA SOUSA 

ALEXANDRE,  com residência na Av. Vitor Gallo n.º 39, 2º, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da beneficiação de uma 

moradia, sita na Rua das Amoreiras n.º 20, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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453 - REQ 1257/07 � PC 221/07 � Presente requerimento de SOCIEDADE INSTRUÇÃO E 

RECREIO 1º DE MAIO,  com sede na Rua dos Fundadores n.º 1, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da Substituição da rede 

interior de águas e caldeira nos balneários das suas instalações desportivas, sitas na Rua dos 

Fundadores n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, tendo em conta os pareceres técnicos emitidos, a Câmara 

deliberou: 

  

Ratificar o despacho proferido a 3 de Abril de 2007 pelo Sr. Vice-Presidente, Dr. Alberto 

Filomeno Esteves Cascalho, cujo  conteúdo se transcreve: 

  

�Após análise da pretensão, considerando que a necessidade de emissão de resposta 

atempada ao requerente não permite, por circunstâncias excepcionais (necessidade 

imperiosa de obtenção de resposta para efeitos de candidatura, já apresentada no 

Instituto de Desporto de Portugal, cujo prazo de apresentação expirou a 30/03/2007) 

aguardar pela próxima reunião de Câmara, não sendo possível, dado o prazo em questão, 

promover uma reunião extraordinária, 

  

Por ausência do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente, Dr. Alberto Filomeno 

Esteves Cascalho, ao abrigo do disposto no n.º3 do artigo 68º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proferiu o 

seguinte despacho: 

  

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

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

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

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

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

revestimento exterior, devendo, após conclusão das obras em causa ser apresentada na 

Câmara Municipal a certidão de conformidade relativa à rede de gás, a emitir por 

empresa certificada para o efeito, a qual deverá ser acompanhada pelos termos de 

responsabilidade respectivos, nos termos expressos no n.º 1 do art.º 10.º do Dec.-Lei n.º 

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

Portarias 386/94, 361/98, 362/2000, 658/2000 e 690/2001 e no Dec.-Lei n.º521/99 de 10 de 

Dezembro. 

  

Mais se informa que as obras em causa, assim como o uso do edifício no qual as mesmas 

se irão realizar não contrariam quaisquer disposições decorrentes do PDM ou de 

qualquer outro PMOT em vigor para o local�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

454 - REQ 3493/06 � PC 618/06 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO SANTOS 

BRANCO,  com residência na Rua do Portinho n.º 134, Garcia, Freguesia e Concelho da 

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

moradia, sita na Rua do Portinho, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

  

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

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

  

b) Planta de implantação com a delimitação do lugar de estacionamento exigível, 

dentro do perímetro do prédio.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

455 - REQ 4114/06 � PC 725/06 � Presente requerimento de LUCILIA NORA MARTINS,  
com residência na Rua Principal n.º 117, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração a uma moradia e construção 

de muros, sita na Rua Central do Pilado, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

  

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

Pilado, cujo alinhamento, dimensões e tipo de materiais a utilizar deverá 

oportunamente solicitar aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

pintados. 

   

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

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

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

  

       Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá 

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

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

  

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

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 
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registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

456 - REQ 2889/06 � PC 519/06 � Presente requerimento de JOÃO PAULO FERNANDES 

COSTA, com residência na Rua da Fonte Santa n.º 37, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua Álvaro Filipe Gouveia 
Pedrosa, Talhões da Vieira, 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 da notificação, dos 

seguintes elementos:  

  

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

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

 

b) Peças gráficas rectificativas que prevejam alteração da localização da janela da 

cozinha de forma a respeitar o definido no artigo 73º do RGEU; 

  

1.1 Execução do passeio na extensão total do prédio confinante com a Rua Álvaro 

Filipe Gouveia Pedroso, cujo alinhamento, dimensões e materiais do mesmo 

deverão ser oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

 

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

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

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

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

 

1.4 No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se 

a alínea anterior, numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite do passeio, não 

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

 

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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457 - REQ 1161/07 � PC 199/06 � Presente requerimento de PLASTIGA 

COMERCIALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE MOLDES, LDA,  com sede na Rua da 
Industria n.º 7, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo 

de licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita na Av. Liberdade, S. Pedro de 

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

  

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

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

legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

  

1. A proposta pretender recorrer á figura de reconstrução e ampliação mas, tendo 

em conta a definição de obras de reconstrução constante na alínea c) artigo 2º do 

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

04/06, são entendidas como obras de reconstrução as obras subsequentes à 

demolição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte a 

manutenção ou a reconstituição da estrutura das fachadas, da cércea  e do nº de 

pisos. Neste sentido, atendendo a que as duas últimas imposições não são 

respeitadas, a proposta deveria respeitar as condicionantes aplicáveis a uma 

construção nova, constantes no nº6 do artigo 5 do Regulamento do PDM da MG.  

  

2. Não respeitar o ponto 10 do Art.º37º do Dec.-Lei 64/90 de 21 de Fev. relativamente 

ao vão de iluminação do WC localizado no RC da fracção �C�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

458 - REQ 4339/00 � PC 884/00 � Presente requerimento de ANTÓNIO JOSÉ SANTOS 

GOMES,  com residência na Rua Central n.º 97, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

apoio a uma moradia, sita em Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo:  

  

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

projecto de estabilidade, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

459 - REQ 4413/06 � PC 896/05 � Presente requerimento de GUILHERMINO SILVA 

OLIVEIRA, com residência na Rua Dr. Álvaro Cunhal n.º 51, Casal Galego, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando nova análise aos condicionalismos impostos 

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

Rua do Sobreiro, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

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

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

  

b) Requalificação do actual arruamento público, prevendo a execução do passeio e 

pavimentação da faixa de rodagem, respeitando os trabalhos designados em 

estimativa orçamental apresentada para o efeito, devendo o requerente solicitar 

oportunamente directrizes aos serviços técnicos desta câmara sobre os seus 

alinhamentos, materiais e dimensões;  

  

c) 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; 

  

d) Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente 

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

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

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

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

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

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

  

e) 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. 

 

f) Prestação de garantia bancária no valor estimado para a execução das obras 

referidas na alínea b).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

460 - REQ 435/06 � PC 82/06 � Presente requerimento de OTÍLIO ROCHA MACHADO, 
com residência na Rua 1º de Maio n.º 24 - A, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

habitação unifamiliar, muro e vedações, sita em Travessa do Cais , Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando que: 

  

1.- A construção da moradia solicitada pelo requerente cumpre os parâmetros e índices 

urbanísticos definidos pelo PDM para a zona em que se insere, o mesmo acontecendo 

quanto ao edifício situado na parcela destacada; 
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2.- A CCDRC, por ofício datado de 6 de Março de 2007 e recebido na Câmara a 9 do 

mesmo mês, emitiu um parecer no qual, embora reconhecendo a dificuldade na obtenção 

de soluções materiais, afirma que �(�) ao não poder pôr-se em causa a validade do 

licenciamento da operação de loteamento titulada pela emissão de competente alvará, não 

se vislumbra solução legal que não haja de passar por uma alteração da licença, nos 

termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro�; 

  

3.- É viável, no presente caso, promover uma alteração ao loteamento em causa criando 

um novo lote que se adeqúe ao terreno do requerente, ficando o lote 2 com a configuração 

e área constante no registo predial respectivo; 

  

A Câmara deliberou: 

  

Informar o requerente que a aprovação do processo relativo à construção que pretende 

efectuar deverá ser precedida de alteração ao loteamento em que se insere, a efectuar nos 

termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, permitindo, assim, regularizar e compatibilizar 

os registos prediais existentes com o alvará de loteamento em vigor no local. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



3 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL � 

ADITAMENTO 





461 - Em 27 e 28 de Março foram solicitados esclarecimentos no âmbito da empreitada de 

«Revitalização do Património Stephens � Jardim Central». 
 
Considerando a Informação n.º IA/09/2007, de 29 de Março, da DOPU, foi emitido, pelo Sr. 

Presidente da Câmara, o despacho com o seguinte teor: 
 
«Por deliberação camarária de 08 de Fevereiro de 2007 foi aberto o concurso público n.º 

02/07, para a Revitalização do Património Stephens � Jardim Central. A esta deliberação 

seguiu-se a publicação dos anúncios legalmente obrigatórios. 

 

«Na sequência da publicação destes anúncios duas empresas (Espaços Verdes, Lda. e 

Arquijardim, Lda) que adquiriram o processo, vieram, formalmente, requerer a prestação de 

esclarecimentos relativamente a dois aspectos da obra, (com data de 27 e 28 de Março 

corrente, respectivamente). 

 
«Foi, então, detectado, que a memória descritiva e justificativa do projecto de instalações 

eléctricas fornecido aos concorrentes não se apresentava completo faltando várias páginas e 

que o artigo 07.04, da lista de quantidades não referenciava a quantidade e a unidade de 

medida, além de não terem sido juntas as plantas 7 e 8 relativas ao projecto de instalações 

eléctricas, todos elementos cuja presença era imprescindível para a elaboração das propostas. 

 

«Considerando que, de acordo com o artigo 81º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

devem ser prestados os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos 

elementos patenteados. 
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«Considerando que está em causa, não apenas a prestação de esclarecimentos, mas o 

aditamento de elementos às medições e a junção de novas plantas. 

 

«Considerando que de acordo com informação da DOPU a quantidade do artigo 07.04 é 450 e 

a unidade de medida é o metro quadrado e que, além disso devem ser juntas as plantas 7 e 8 

do projecto de instalações eléctricas, assim como a versão integral da memória descritiva e 

justificativa deste projecto.     

 

«Considerando que as omissões detectados, se fossem mantidas, seriam capazes de gerar 

significativos prejuízos e gerariam derrapagens no custo final da obra. 

 
«Considerando que deve ser rectificado o anterior anúncio e concedido um prazo suplementar 

para apresentação das propostas. 

 

«Considerando  

i) que a necessidade de informar quanto antes todos os interessados no procedimento 

das alterações/correcções agora introduzidas,  

ii) que o objectivo de obter propostas competitivas e adequadas à realidade a 

concurso,  

iii) que a necessidade de obstar ao acréscimo de custos resultante da sua omissão e, 

também, do atraso na sua junção aos processos, 

iv) e que o termo do prazo de apresentação de propostas termina no próximo dia 9 de 

Abril,  

constituem motivos bastantes para fazer uso do poder que me é conferido pelo 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. 

 

«Determino que sejam prestados esclarecimentos, efectuadas as correcções e aditados às 

peças postas a concurso todos os elementos referidos e que, consequentemente, seja 

prorrogado, a contar da data do termo prevista no anúncio publicado no Diário da República 

em 9 de Março corrente, o prazo para apresentação de propostas, assegurando-se que os 

interessados tenham um prazo mínimo de 30 dias contínuos para a sua apresentação a contar 

da publicação do aviso de prestação de esclarecimentos e aditamentos, de acordo com o artigo 

81º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e com o artigo 64º, n.º 1, alínea q) da Lei n.º 

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

poder que me é conferido pelo artigo 68º, n.º 3, da última Lei citada.  

 

«Determino ainda que todos os elementos em causa sejam remetidos, com urgência, às 

empresas que adquiriram o processo e que sejam juntas cópias aos processos que se 

encontram ainda à disposição dos interessados, nomeadamente da cópia integral da memória 

descritiva e justificativa do projecto de instalações eléctricas, da cópia integral da lista de 

quantidades e das plantas.    

 

«Este despacho deve ser sujeito a ratificação, na primeira reunião de Câmara realizada após a 

sua prática». 

 

 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. Presidente da 

Câmara, de 30 de Março de 2007, que se reproduziu na integra. 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 04.04.2007 

Acta n.º 07 

 

 31 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
4 - �URBANISMO COMERCIAL �3ª FASE� CONCURSO PÚBLICO N.º04/2005 � 

DIRM - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

 

462 - Presente oficio e informação da DIRM com a ref. smv/03/07, propondo a aprovação de 

prorrogação legal do prazo de execução por 25 dias  e prorrogação graciosa por 48 dias da 

empreitada �URBANISMO COMERCIAL 3ª FASE� à firma Asibel, S.A., tendo em conta o 

fundamento apresentado pelo empreiteiro e as condições meteorológicas adversas que se 

fizeram sentir.  
 

A Câmara depois de apreciar os documentos, e atendendo à justificação do empreiteiro, 

delibera ao abrigo do artigo 195º do Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de Março, aprovar 

prorrogação legal do prazo de execução por 25 dias na empreitada �URBANISMO 

COMERCIAL � 3ª FASE� à firma Asibel, S.A. 

 

Delibera ainda, para a mesma empreitada, tendo em atenção as condições meteorológicas 

adversas que se fizeram sentir, conceder prorrogação graciosa do prazo de execução por 

48 dias de calendário ao abrigo do n.º2 do artigo 13º do Decreto�Lei n.º6/2004, de 6 de 

Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos contra dos Srs. Vereadores do PS e 

três votos a favor dos Srs. Vereadores Artur de Oliveira e Dr. João Pedrosa, e do Sr. Vice-

Presidente, que fez uso do voto de qualidade, nos termos do previsto no n.º 2 do art.º 89º 

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

 

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

voto: 

 

� Votei contra porque têm sido muitas as queixas e críticas dos comerciantes e moradores na 

zona central da cidade contra o arrastar desta obra e a sua falta de planeamento cujos 

prejuízos para a actividade comercial têm sido muitos. Prorrogar por mais tempo esta obra 

com base apenas em condições climatéricas é agravar ainda mais os incómodos e os prejuízos 

à população e aos comerciantes�.  

 

Os Srs. Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira votaram contra e 

subscreveram a anterior declaração de voto. 

 

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

 

�O actual executivo decidiu em defesa dos interesses da população avançar e concluir as 

diferentes fases do URBCOM. 

Dada a complexidade da intervenção  a mesma tem merecido um acompanhamento rigoroso 

da parte dos serviços técnicos competentes, por forma a que a mesma não só seja concluída 

mas executada em respeito por todas as prescrições técnicas aplicáveis. Em virtude da área de 

intervenção ser de grande sensibilidade e implicar a pesquisa de infra-estruturas que existindo 
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há décadas não só não cumpriam a sua função como, em geral, eram de difícil localização, o 

que, naturalmente, implicou que o ritmo da obra não fosse o inicialmente previsto. Assim, e 

por forma a garantir a conclusão no mais curto período de tempo, e, nas melhores condições 

técnicas, sem que tal implique custos acrescidos para os munícipes, entendemos propor  e 

aprovar o pedido de prorrogação do prazo legal da obra�.  

 

 

5 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 3 CONTENTORES MONOBLOCO PARA 

OS CAMPOS DE TÉNIS DA MARINHA GRANDE � ADJUDICAÇÃO





463 - Presente processo de aquisição n.º 14/07-AP/DEEM/COM, relativo ao fornecimento e 
montagem de 3 contentores monobloco para os Campos de Ténis da Marinha Grande, na 

sequência de consulta prévia realizada nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 81.º do Decreto 

Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, em cumprimento do disposto nas deliberações camarárias de 30-
11-2006 e 8-02-2007. 
 
Considerando o relatório de análise das propostas recepcionadas e relatório final elaborados 

pelo júri do concurso, apensos ao referido processo, bem como todos os restantes elementos 

que o compõem, a Câmara Municipal, concordado com os relatórios referidos, delibera 

adjudicar o fornecimento e montagem de 3 contentores monobloco para os Campos de 

Ténis da Marinha Grande à empresa MOVEX, SA, pelo valor de 21.440 euros, acrescidos 

de IVA à taxa de 21% por ser a proposta que apresenta o mais baixo preço, nos termos do 

art.º 18.º, n.º1, alínea b) e n.º 1 do art.º 160º ambos do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

Junho e de acordo com o disposto na alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





6 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO VIDRO 

� SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

 
 
464 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 02 de Abril de 2007 e informação do 

Museu do Vidro relativamente ao pedido de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso no 

Museu do Vidro � por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a realizar por um grupo 

de 50 pessoas.  
 
Considerando que o pedido de visita e isenção foi solicitado para 04 de Abril, data de 

realização da próxima Reunião Camarária, e não sendo possível reunir extraordinariamente a 

Câmara, o Sr. Presidente, ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizou o pedido atendendo a que 
se trata de uma instituição de solidariedade social com vista à integração de pessoas portadoras 

de VIH/SIDA, propondo-se agora a ratificação deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa do pagamento da taxa de ingresso ao Museu do 

Vidro para um grupo de 50 pessoas, conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � EDIFÍCIO 

�CRISTAL ATRIUM� � CONCLUSÕES DO RELATÓRIO E AVALIAÇÃO 

 

 

Presente a seguinte proposta relativa ao assunto mencionado em epígrafe: 
 
«Na sequência de despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 12-01-2007 que adjudicou 

à sociedade Hidrovia, Projectos de Engenharia, Lda., a prestação dos serviços de �Apreciação 

dos pareceres e relatórios de vistoria emitidos para emissão de Alvará de Licença de 

Utilização�, de �Avaliação da viabilidade de recuperação das instalações destinadas a 

Mercado Municipal, face às normas de qualidade e utilização em vigor� e a �Avaliação 

económica do imóvel do novo mercado municipal, tendo em vista a sua alienação no interesse 

do Município�, facto este trazido ao conhecimento da Câmara Municipal na reunião do 

passado dia 8 de Fevereiro de 2007,  

 

Foi  apresentado pela adjudicatária o Relatório e Avaliação das instalações do Novo Mercado 

Municipal, localizadas nos pisos zero e 1 do edifício �Cristal Atrium�, que aqui se dá para 

todos os efeitos como integralmente reproduzido e do qual transcrevemos apenas o seguinte: 

 

�Resumo 

 

Solução reengenharia, com 

vista ao uso de mercado 

Valor patrimonial � método 

fiscal 

Valor patrimonial � método 

comparativo 

2 319 212 Euros 2 041 988 Euros 1 743 885 Euros 

 

 

 

Relembra-se  que a solução reengenharia para o uso de mercado, tem aspectos que não são 

solucionáveis.� 

 

A Câmara apreciou o relatório e tendo em consideração as suas conclusões, em especial o 

facto de a utilização do imóvel para mercado municipal exigir ainda um investimento 

incomportável aproximado de 2.319.212,00�, face ao valor do investimento público já 

aplicado naquelas instalações, e que a solução reengenharia para o uso de mercado, tem 

aspectos que não são solucionáveis, delibera cometer aos técnicos municipais competentes, o 

relatório, a solicitar o apreciem e habilitem o executivo com sua informação-parecer e/ou 

propostas de solução e enviá-lo à Assembleia Municipal. 

E, aguardar para, depois de posse, de umas e outras posições se apreciarem e decidir.» 

 

Os Srs. Vereadores do PS fizeram a seguinte declaração, lida pelo Sr. Vereador Dr. João 

Paulo Pedrosa: 

 
«Tendo presente o ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara de hoje, dia 4 de 

Abril de 2007, somos a declarar o seguinte: 

 

Na sequência  de um relatório do delegado de saúde foram apontadas algumas anomalias 

(facilmente supríveis do nosso ponto de vista) ao novo mercado municipal. Em face disso e na 
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sequência também de uma discussão na Assembleia Municipal e de uma visita de autarcas ao 

local, o Sr. Presidente da Câmara comprometeu-se a pedir um orçamento para avaliar o custo 

das anomalias. 

Em 12 de Janeiro  de 2007, o Presidente da Câmara adjudicou a uma empresa por si 

escolhida, cujos critérios, capacidade e saber para este efeito concreto nos é totalmente 

desconhecida (em boa verdade, desta empresa, apenas tínhamos conhecimento que faziam 

projectos de saneamento), para, sabermos agora �avaliar de viabilidade de recuperação das 

instalações do mercado municipal e para fazer uma avaliação económica do imóvel�. 

Ora, no nosso entender, este despacho está fora do compromisso assumido na Assembleia 

Municipal e em visita pública de autarcas. 

Se era para isto, não era necessário mandar fazer estudo nenhum, porque o Sr. Vereador Artur 

de Oliveira, não sendo arquitecto nem engenheiro, já tinha defendido tudo o que vem neste 

estudo. Até o destino a dar aos espaços é totalmente coincidente com o que sempre defendeu 

este Sr. Vereador. 

Por isso, repetimos, era totalmente desnecessário mandar fazer um estudo que custou 5000� 

para apenas concluir aquilo que o Sr. Vereador defende. 

Na verdade, porque já na altura tínhamos sérias dúvidas sobre as reais intenções deste estudo, 

na reunião de Câmara do dia 8 de Fevereiro, quando o Sr. Vice-Presidente informou que tinha 

havido esta adjudicação, declarei para a acta: 

�Temo que o propósito de entregar a uma empresa exterior a elaboração de um orçamento, ele 

não vá ao encontro das necessidades de ajustar o novo mercado, mas sim das posições 

políticas  que têm vindo a ser manifestadas contra a abertura do novo mercado.� Meu dito, 

meu feito! 

Este estudo é pois apenas para corroborar as posições políticas contra a abertura do mercado 

e não para solucionar as sua insuficiências. É o que se chama o dinheiro público ao serviço 

das posições político-partidárias. 

Por tudo isto, os vereadores do PS não aceitam participar na discussão desta encenação de 

estudo. Não se trata efectivamente de um estudo, trata-se apenas de verter para o papel a 

posição política de um partido político (o PSD) que sempre se manifestou contra a abertura do 

novo mercado. Acredito até que este seja o tributo a pagar pela CDU ao PSD pela manutenção 

da coligação no executivo camarário. 

Nós, vereadores do PS, como disse, não entramos nessa encenação e retirarmo-nos da 

discussão e votação desta proposta.»   

 

Após a leitura desta declaração e dado que os Srs. Vereadores do PS se retiraram da sala 

de reuniões, o Sr. Presidente deu a reunião por interrompida, eram 11,30 horas 

anunciando o seu recomeço hoje, pelas 18,00 horas, com os assuntos da agenda em falta. 

 

Depois de regressarem à sala de reuniões, os Srs. Vereadores do PS tomaram 

conhecimento da interrupção da reunião e informaram que não poderão estar presentes 

na parte da tarde. 











Pelas 18,30 horas, e sob a presidência do Presidente, Sr. João Barros Duarte, foi 

retomada a reunião da Câmara Municipal, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
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 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Artur Pereira de Oliveira 

  
Os Srs. Vereadores do PS não estiveram presentes. 
 
A reunião foi retomada a partir do ponto 8 dos assuntos fora da ordem do dia. 
 

 

8 - PROCESSO DE EMPARCELAMENTO DE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS 

SITUADOS NA RUA DO SOBREIRO � CASAL GALEGO � CEDÊNCIA EM 

REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE À COLECTIVIDADE DE CASAL GALEGO





465 - Em cumprimento da deliberação tomada em reunião de 25-01-2007 e nos termos do 
previsto no art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, foi elaborado pela DOPU - Divisão de 

Ordenamento e Planeamento Urbanístico, o projecto da operação de emparcelamento de dois 

prédios rústicos, propriedade do município, situados na Rua do Sobreiro � Casal Galego, 
cedidos à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, em regime de direito de 

superfície. 
 
Considerando que no âmbito dessa operação de emparcelamento e nos termos do previsto no nº 

5 do citado art.º 7.º, foi realizado inquérito público por Aviso n.º 4343/2007, publicado na 2ª 

Série do Diário da República n.º 47, de 7 de Março, cujo prazo terminou no passado dia 5 de 

Abril; 
 
Considerando que no decurso do referido prazo de inquérito público não foram recebidas 

quaisquer reclamações contra o projecto de emparcelamento,  
 
A Câmara, após análise do processo deliberou: 

 

Aprovar a operação de emparcelamento que abrange duas parcelas de terreno inscritas a 

favor do Município da Marinha Grande: 

---  Artigo 6047 descrito na conservatória do registo predial sob o n.º 13162/280400 com 

uma área de 1010m2 que confronta a Norte com estrada municipal, a Nascente com 

Câmara Municipal da Marinha Grande, a Sul com herdeiros de José de Sousa e a Poente 

com Maria das Dores. 

---  Artigo 6050 descrito na conservatória do registo predial sob o n.º 13161/280400 com 

uma área de 1010m2 que confronta a Norte com estrada municipal, a Nascente com 

Câmara Municipal da Marinha Grande, a Sul com herdeiros de José de Sousa e a Poente 

com José Manuel Ramos da Silva. 

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

cedência de 88,7 metros quadrados para domínio público, destinados a alargamento da 

via pública em causa. 

 

1- A operação de emparcelamento constitui 1 lote, com a área de 1929,3 m2, destinado a 

equipamento (Instituição Particular de Solidariedade Social em regime de direito de 

superfície, concedido por deliberação desta Câmara Municipal, tomada em reunião de 14-

12-2006 e alterada parcialmente por deliberação tomada em reunião de  22-02-2007) . 
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2 - As construções terão de assegurar o cumprimento do R.G.E.U.,  R.M.E.U., 

Regulamento Geral do Loteamento e demais legislação aplicável.  

 

3 - Nos termos do art.º 7º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, as operações 

urbanísticas promovidas pelas autarquias locais estão isentas de licença ou autorização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � EDIFÍCIO �CRISTAL 

ATRIUM� � CONCLUSÕES DO RELATÓRIO E AVALIAÇÃO 

 
 
Retomado este assunto, foram efectuadas as seguintes observações: 
 

O Sr. Presidente referiu que a partir do estudo apresentado e aqui presente, é necessário e 

urgente tomar uma decisão, devendo para tal ouvir também os autarcas da Assembleia 

Municipal, para depois, imediatamente a seguir à sessão da Assembleia Municipal, a Câmara 

poder tomar a sua decisão. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Esteves Cascalho  disse que se o relacionamento entre todos os 
membros do executivo decorresse de forma normal, poder-se-ia,  aqui na Câmara, tomar uma 

decisão. Contudo, e porque os Vereadores do PS não estão presentes e o relatório foi pedido 

pela Assembleia Municipal, entende ser mais prudente ouvir os membros da Assembleia 
Municipal. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa entende que o assunto é muito importante e de resolução 

urgente, contudo não vê inconveniente em que, como o Sr. Presidente pediu e propôs, se ouça 

primeiro os membros da Assembleia Municipal, apesar de estar em condições de poder votar o 

assunto e tomar uma decisão, independentemente de os vereadores do PS não estarem presentes 

e não quererem participar na resolução deste assunto. 
 
O Sr. Presidente afirmou que a sua preocupação é tornar o relatório público e enviá-lo à 

Assembleia Municipal, a pedido da qual a Câmara mandou realizá-lo. 
 
O Srs. Vereadores presentes,  face à declaração dos vereadores do PS, registam a sua 

admiração pelo facto de dizerem que já apontaram anomalias, e que as mesmas são 

facilmente supríveis, e nunca tenham apresentado qualquer proposta. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que deve ser proposto à Assembleia Municipal que 

designe um elemento de cada bancada, para em conjunto com os técnicos da empresa  que 

elaborou o relatório, fazerem o estudo e análise do mesmo. 
Não tem dúvidas de que os colegas do PS não estão interessados em apresentar soluções ou em 

resolver qualquer assunto porque na verdade nunca apresentaram qualquer solução e com as 

que lhes são apresentadas nunca concordam. 
Concorda com o Sr. Presidente em levar o assunto à Assembleia Municipal, mas crê que não 

vai de lá chegar qualquer solução, uma vez que o assunto vai ser tratado do ponto de vista 

partidário, e não de forma a resolver o assunto de uma vez por todas, e da melhor forma de 
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servir os vendedores e a população. 
Da sua parte tem já uma posição definida, o mercado não serve. 
 
O Sr. Presidente referiu que têm a obrigação de ouvir os membros da Assembleia Municipal 
eleitos pelos munícipes. 
 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira leu a sua declaração de voto em resposta à declaração 

apresentada pelos Vereadores do PS.: 
 

�Sobre a declaração feita pelo Vereador Dr. João Paulo Pedrosa, ela é com habitualmente 

politicamente tendenciosa e sem conteúdo técnico ou prático construtivo, o que não é de 

estranhar, pois tem sido sempre este tipo de atitudes pela negativa que tem tomado nas 

reuniões de Câmara (é o tipo de jogador que joga sempre contra a sua própria equipa e neste 

caso contra os interesses do munícipe). 

 Sendo um dos responsáveis por esta situação do Novo Mercado é de estranhar ter 

abandonado a reunião logo após a sua declaração sobre um assunto tão importante como este, 

afim de se furtar a uma discussão construtiva dos problemas sobre as propostas do estudo 

agora apresentado quanto à viabilidade ou não do Novo Mercado. Certamente o fez por falta 

de argumentação ou vontade de colaborar na solução dos problemas do Concelho. 

Na sua declaração nem sequer argumentou um único ponto das questões apresentadas no 

estudo. 

Esta é sem dúvida uma atitude irresponsável e condenável para um vereador que queria ser 

Presidente da Câmara. 

Ainda não entendeu que o problema do mercado foi uma má herança que deixaram a este 

executivo e que urge resolver. 

O meu voto é favorável para a solução que melhor sirva o Concelho e as suas populações. Os 

valores indicados no estudo para o recuperar é demasiado elevado e não resolve todos os 

problemas, o que é de considerar na solução a adoptarmos. Outras alternativas vão ter de ser 

ponderadas.� 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Face à leitura da declaração dos colegas do PS no executivo, seguida do abandono da 

reunião, sem prejuízo de posteriormente  me pronunciar com mais ponderação sobre uma e 

outra destas atitudes cumpre-me clarificar o seguinte: 

1. O estudo foi solicitado pelos colegas autarcas eleitos da Assembleia Municipal; 

2. Se os Vereadores do PS não entendiam necessário tal estudo tiveram oportunidade que 

não aproveitaram ao longo de meses para informarem que era desnecessário e 

proporem alternativas para o pretendido pela Assembleia Municipal; 

3. Naturalmente que por hábito da experiência que viveram nos executivos imediatamente 

anteriores a este  permitiram-se acusar de o presente relatório ter sido encomendado 

para cobertura de uma decisão que já estava tomada. Da nossa parte já estamos 

habitamos a estas acusações e abuso do clima democrático que sempre temos 

procurado imprimir ás reuniões de Câmara. 

Mas a acusação é muito mais grave porque atinge a honorabilidade que merecem os 

autores do trabalho, os quais não conheço e penso que a maioria dos colegas do 

executivo também não, e com os quais nem sequer nunca falei. 

4. Se o estudo não contém, em seu entender, propostas de solução para os problemas que 

eles próprios admitem existir na edifício do Mercado Novo para poder albergar o 

funcionamento como mercado, o que seria normal, se houvesse um comportamento 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 04.04.2007 

Acta n.º 07 

 

 38 

politicamente correcto da sua parte, e de defesa dos interesses do município e das 

populações que os elegeram, era criticá-lo e fazer propostas que em seu entender 

melhor solucionem os problemas para todos as podermos apreciar e deliberar de 

conformidade com os interesses que todos estamos obrigados a salvaguardar. 

5. A sua recusa em participar na reunião com o seu trabalho pela positiva é uma forma 

que nada tem a ver com a obrigação de defesa dos interesses de quem nos elegeu e 

muito menos alguém a pode considerar como maneira correcta de trabalhar de forma 

colectiva na vereação. 

6. A acusação que fazem de que a CDU quer com isto pagar um tributo ao PSD não sei 

exactamente a que se referem porque não o esclarecem. 

 

Por minha parte devolvo a acusação mas esclareço que não aceitarei posições nenhumas de 

colega nenhum do executivo, seja do PSD, do PS ou de outro partido qualquer, que não seja do 

interesse da autarquia e do povo marinhense, tal como o executivo anterior fez nalguns casos, 

nomeadamente na aquisição de em bairro que estava degradadíssimo, que só deu e continua a 

dar prejuízos, contra os alertas que eu Vereador então na oposição aqui deixei contra a 

proposta do Sr. Vereador do PSD de então, que foi aprovada com os votos de todos os 

Vereadores do PS. 

Também não dei cobertura a nenhuma isenção de licença de construção a nenhum prédio com 

justificação de dificuldades económicas ao munícipe, trazida pelo Vereador do PSD e 

aprovado com os votos do PS, quando agora se constata que a situação económica da pessoa, 

que era até proprietária, estava e está em condições de poder pagá-la. 

Fico por aqui, posteriormente voltarei ao assunto.�   





VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 

 



Por falta de quórum, o assunto foi retirado da ordem do dia, sendo o mesmo agendado para a 

próxima reunião.









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

466 - 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, a reunião iniciada no dia 04/04/2007, às 14,50 horas 

e interrompida às 19,20 horas, foi encerrada pelo Sr. Presidente às 19,20 horas do dia 

09/04/2007. 
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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 

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


