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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

dois de Março de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Março 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 15,10 horas, com a ordem do dia abaixo 

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

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Alfredo Marques Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 16,15 

horas, após a votação do ponto 3 da ordem do dia, com a epígrafe: �PROCESSOS DE 

CONSTRUÇÃO - REQ 883/07 � PC 44/05 � CATARINA JOÃO ROSA MATIAS�, para 
participar nas reuniões extraordinárias da Comissão Regional da Região de Turismo de 

Leiria/Fátima, não tendo regressado.  
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira chegou à reunião pelas 16,20 horas, após a 

discussão e votação do ponto 4 da ordem do dia, com a epígrafe: �PROCESSOS 

LOTEAMENTO - REQ 2760/02 � PC 607/02 � MANUEL PINTO�. 

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa chegou à reunião pelas 17,10 horas, 

quando se iniciava a discussão e votação do ponto 1 dos assuntos não incluídos na ordem do 

dia, com a epígrafe:� PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO - REQ 4016/06 � PC 708/06 � 

NOVA CARVALHEIRO E CRUZ�. 
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O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira ausentou-se da reunião pelas 19,00 

horas, após a discussão do ponto 13 dos assuntos não incluídos na ordem do dia, com a 
epígrafe: �DESAPARECIMENTO DE BENS DA ANGOLANA�, não tendo regressado. 

 
 O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 19,15 horas, 
logo após a discussão e votação do ponto 14 dos assunto não incluídos na ordem do dia, com a 
epígrafe: �SEMANA DO EMPREENDEDORISMO A DECORRER NA MARINHA 

GRANDE, PROMOVIDA PELA OPEN � PEDIDO DE APOIO�, não tendo regressado.

  
 

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. 
 
 
 

 




1. REGIÃO DE TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA � REALIZAÇÃO DE 

REUNIÕES � EXTRAORDINÁRIAS DA COMISSÃO REGIONAL - DIA 

22/03/2007 

 

2. 5.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

3. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

4. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

5. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 

6. ANULAÇÃO DE GUIA EMITIDA EM DUPLICADO 

 

7. PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA 

SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 7, RC ESQ., A JORGE FRANCO VIEIRA, POR 

MOTIVO DE CARÊNCIA ECONÓMICA E HABITACIONAL  

 

9. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA EM RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO � MOITA � A 

FERNANDA MARIA MARTINS FREDERICO 

 

10. VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 

 

11.  RESUMO DE TESOURARIA 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

INFORMAÇÃO DO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO PEREIRA 

 

 
O Sr. Vereador chamou a atenção para o facto de o café do Parque Mártires do Colonialismo 

já se encontrar encerrado desde há algumas semanas, o que impõe que se esclareça se, nos 
termos do contrato de arrendamento, não há condições a cumprir e que imponham que a 

Câmara analise a situação, para tomar as medidas adequadas. Mais adiantou que lhe constou 

que é intenção dos arrendatários reabrir o estabelecimento, mas como bar. 
 
A Câmara, apreciada a situação comete ao serviço de fiscalização que averigúe a situação 

e habilite o executivo com o resultado que concluir. 

 

O Sr. Vereador , ainda no uso da palavra,  perguntou se o terreno para a ADESER não poderia 

ser cedido da mesma forma como foi para o Atlético Clube Marinhense, e no qual se encontra 

actualmente o Posto de Abastecimento de Combustíveis da REPSOL. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Esteves Cascalho respondeu que os serviços estavam a averiguar 

a situação, para encontrar uma solução. Tem havido um empenhamento total para encontrar 
todas as soluções possíveis. 
 
O Sr. Presidente realçou a existência de um empenhamento total por parte da Câmara para 

resolver essa situação, desde que seja dentro da Lei. 
 

 
 
 

1 - REGIÃO DE TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA � REALIZAÇÃO DE REUNIÕES � 

EXTRAORDINÁRIAS DA COMISSÃO REGIONAL � DIA 22/03/2007 

 
 
350 - Presentes convocatórias remetidas pela Região de Turismo de Leiria/Fátima, registadas 
sob o n.º 2540, de 15/03/2007, em que convocam o representante desta autarquia, como 
membro da Comissão Regional, para comparecer, no dia 22/03/2007, nas duas reuniões 
extraordinárias da Comissão Regional, que se realizam às 17:00 horas e às 18.00 horas 
respectivamente, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
22/03/2007 -17:00 horas 
 
 
Ponto um: Instalação da Comissão Regional; 
Ponto dois: Apreciação, discussão e votação da proposta da Comissão Executiva s/ Postos de 
Turismo; 
Ponto três: Informações/Demolição do Posto de Turismo de Fátima. 
 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 22.03.2007 

Acta n.º 06 

 

 5 

22/03/2007 - 18:00 horas 
 
Ponto único: Eleição do Presidente e Comissão Executiva da Região de Turismo de 
Leiria/Fátima. 
 
A Câmara tomou conhecimento e apreciada a deliberação por unanimidade foi aceite a 

proposta da Comissão Nacional de Turismo e cometido ao colega do executivo, que tem a 

representação naquele órgão transmitir o deliberado e autorização para assumir o ora 

deliberado. 

 

O colega que tem a representação deste órgão deu conhecimento de que estão a decorrer 

eleições para o executivo da eleição da Região de Turismo, a que concorreu apenas uma 

lista, onde está representado o nosso município. 

 
A Câmara tomou conhecimento e foi cometido ao colega que tem a representação o 
encargo de votar favoravelmente na única lista que concorre.     

 
 

2 - 5.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 
 

351 - Presente proposta da 5ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 62.889,64 euros nos reforços 

e 62.889,64 euros nas anulações; 
4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 6.270 euros nos 
reforços e 6.270 euros nas anulações; 
4ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 2.016,74 euros nos 
reforços e 1.260,46 nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a  5ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

352 - REQ 530/07 � PC 770/05 � Presente requerimento de MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO 

SILVA ALVES,  com residência na Rua da Base Aérea 5, n.º 1251, Segodim, Freguesia de 

Monte Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua 

da Benta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir os projectos das especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

353 - REQ 721/07 � PC 440/03 � Presente requerimento de DAVID BARBEIRO GASPAR,  
com residência na Rua dos Poços n.º 63, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e Concelho de 

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

licenciamento da construção de uma moradia, sito na Rua da Alegria, Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
354 - REQ 643/07 � PC 271/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO PEREIRA PINTO,  
com residência na Rua dos Bentos N.º 3, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da alteração a uma moradia unifamiliar, sita na Rua dos Bentos, Amieira, 

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

  

Apresentar dentro do prazo anteriormente estipulado para entrega das especialidades, de 

novas peças desenhadas, na qual preveja a localização da fossa estanque, bem como a sua 

dimensão, de forma a prever um despejo mínimo quinzenal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
355 - REQ 801/07 � PC 926/03 � Presente requerimento de DANIEL JESUS GOMES 

MIRÃO,  com residência na Rua da Mioteira, n.º 20, Moinhos Carvide, Freguesia de Carvide e 

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

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

na Urb. Pinhal de Leiria, Lote 71, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

356 - REQ 153/07 � PC 389/06 � Presente requerimento de CELESTE NOGUEIRA NEVES 

MARIA SILVA,  com residência na Av. Vitor Gallo, n.º 98, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 
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licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito na Rua 10 de Junho, Picassinos, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

  

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 a zona envolvente á construção, dado estas serem apenas provenientes 

das caleiras. 

c) apresentar dentro do prazo anteriormente estipulado para entrega das 

especialidades, as conclusões finais em relação ao projecto de comportamento térmico 

do edifício e de acordo com o decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril, nomeadamente 

mencionar a zona onde será aplicado os painéis solares térmicos, bem como as 

respectivas áreas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

357 - REQ 61/07 � PC 08/07 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

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

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

licenciamento da construção de uma habitação unifamiliar e muros de vedação, sita no Lote 24, 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

  

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

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 

04/06; 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

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

  

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

obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

358 - REQ 4205/06 � PC 752/06 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

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

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

licenciamento da construção de uma habitação unifamiliar e muros de vedação, sita no Lote 21, 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

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

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 

04/06; 

b) Peças desenhadas rectificativas relativamente à cozinha, de modo a respeitar o 

definido no artigo 73º do RGEU; 

 

2. Mais deliberou informar: 

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro; 

 

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

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

da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

359 - REQ 902/07 � PC 154/07 � Presente requerimento de ENGICONDE - 

CONSTRUÇÕES, LDA,  com sede na Rua da Infância, Lote 13, Bairro do Gerês, Freguesia 

de S. Domingos de Rana e Concelho de Cascais, solicitando autorização para ocupação da via 

pública, em Avenida da Liberdade, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

 

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

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

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

de Edificações Urbanas). 

 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

360 - REQ 748/07 � PC 141/07 � Presente requerimento de ARMANDO MARTINS,  com 
residência na Rua do Valigoto n.º 33, escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

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

do Valigo n.º 33, 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 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: 

  

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

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

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

  

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

técnicos responsáveis desta Câmara. 

 

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

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

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

deverá aplicar-se a alínea a).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

361 - REQ 451/07 � PC 87/07 � Presente requerimento de FERNANDO ROSÁRIO 

MARTINS,  com residência na Rua do Rego n.º 14, Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da 
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Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

telheiro, sito na Rua do Rego n.º 14, Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

condicionalismos:  

  

        - seja amplo e aberto; 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

362 - REQ 450/07 � PC 86/07 � Presente requerimento de FERNANDO ROSÁRIO 

MARTINS,  com residência na Rua do Rego n.º 14, Rego da Garcia, Freguesia e Concelho da 

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

moradia, sita na Rua do Rego n.º 14, Rego da Garcia, 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. 

 

 

363 - REQ 761/07 � PC 144/07 � Presente requerimento de INDOORHOUSE - 

IMOBILIÁRIA, S.A.,  com sede na Rua Castilho n.º 65, 5º Esq., Freguesia de S. Mamede e 

Concelho de Lisboa, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da beneficiação de 

uma moradia, sita na Av. Do Farol, 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

364 - REQ 4040/06 � PC 561/06 � Presente requerimento de CARLOS JOSÉ DA SILVA 

MORGADO,  com residência na Estrada da Nazaré n.º 36, Moita, Freguesia de Moita e 

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

construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação, sita na Rua 25 de Abril, Moita, 
Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a. 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;  

 

Na ausência rede pública de saneamento doméstico, deverá o requerente 

prever uma solução para a resolução imediata dos efluentes do 

empreendimento em respectivo projecto complementar, através da 

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

uma periodicidade mínima de despejo quinzenal. 

 

b. Planta de implantação, à escala 1/200, que constate a previsão de passeio, 

com 1.6 m de largura, na extensão total do prédio confinante com a Rua 25 

de Abril, conformando o arranque da curva de transição da mesma sobre o 

limite do prédio, bem como a menção da área cedida ao domínio público, 

confrontações, área final do prédio e a localização de fossa estanque a 

prever no interior do prédio.  

  

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua 25 de 

Abril, cujo alinhamento deverá ser oportunamente definido pelos serviços 

competentes desta câmara, sendo que:  

  

a) Os materiais a aplicar devem ser idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil 

de betão de 0.13x0.22 m, e pavê rectangular de 0.20x0.10x0.06 m, devendo o 

requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso;  

  

b) O espelho do lancil deverá ficar a 0.14 m do pavimento, devendo rebaixar 

para 0.06 m na entrada da garagem numa distância de 3.5 m. Na execução 

dos passeios deverá ser considerada a colocação de película de plástico 

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

o crescimento das ervas.  
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3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

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

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

de Setembro; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

365 - REQ 887/07 � PC 663/03 � Presente requerimento de JÚLIA MARIA MARQUES 

RIGUEIRA,  com residência na Rua Manuel Balseiro Guerra n.º 64, Freguesia de Vieira de 

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

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e anexo, sita na Rua A, Talhões, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
366 - REQ 883/07 � PC 44/05 � Presente requerimento de CATARINA JOÃO ROSA 

MATIAS,  com residência na Rua Baixo Alentejo n.º 23, Trutas, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do aditamento ao processo inicial de licenciamento 

da construção de uma moradia, sita na Rua Baixo Alentejo, Trutas, 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 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. 
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367 - REQ 791/07 � PC 370/06 � Presente requerimento de VIRGILIO COUTINHO 

PEREIRA,  com residência na Rua Fonte Santa n.º 21, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

unifamiliar, sita na Rua da Fonte Santa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir ao abrigo da alínea a) do nº1 e nº4 do Artº24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/0, nomeadamente por: 

  

a) O ponto 4 do artigo 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 se considerar ser a obra susceptível de 

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

ambiente urbano ou a beleza das paisagens (...), nomeadamente pelo facto de a 

proposta aparecer em segunda fila, contrariando o correcto ordenamento da 

paisagem; 

 

b) Não respeita a área mínima de parcela e os afastamentos necessários ao limite do 

lote previstos para as áreas não urbanas, definido no n.º 1 e n.º 2 do artigo 11º do 

Regulamento do PDM;  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
368 - REQ 3428/06 � PC 610/06 � Presente requerimento de JUDITE FÉLIX CONCEIÇÃO 

SILVA MARQUES, com residência na Rua da Ponte n.º 21, Pedreanes, Freguesia e Concelho 

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

licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua da Ponte n.º 21, Pedreanes, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande. 
 

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

  

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;  

  

2.   Mais cumpre informar que relativamente à Piscina, deverá apresentar comprovativo 

do contrato elaborado com empresa privada que garanta o despejo periódico e 

informar como realiza o respectivo enchimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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4 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 
 
369 - REQ 2760/02 � PC 607/02 � Presente requerimento de MANUEL PINTO,  com 
residência na Rua do Lameirão n.º 2, Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do projecto de loteamento, sito na Rua do Lameirão, Camarnal, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir nos termos do n.º 1 a) e n.º 2 b) do art. 24º do Decreto � Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto � Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, 

designadamente por não observar normas legais e regulamentares aplicáveis e �a 

operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para 

as infra-estruturas existentes ...� e por �... implicar, para o município, a construção ou 

manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de serviços por 

este não previstos designadamente quanto a arruamentos e redes de abastecimento de 

água, de energia eléctrica ou de saneamento.�. 

  

Mais deliberou informar ter excedido o prazo que lhe foi concedido, ao abrigo dos Art.º 

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

de quaisquer alegações sobre a proposta de indeferimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- ldalina Martinha Ferreira, solicita autorização para revestimento em pedra mármore, na 

sepultura temporária n.º 1878 do cemitério de Casal Galego - registo de entrada n.º 1876 de 
26.02.2007; 
 
- Robert Jean Fernand Asselin, solicita autorização para revestimento em pedra mármore, na 

sepultura temporária n.º 1910 do cemitério de Casal Galego - registo de entrada n.º 1992 de 
01.03.2007; 
 

- Paulo Nuno Coelho da Silva, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação de 
lápide na sepultura temporária n.º 296 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
2394 de 13.03.2007; 
 

Considerando que: 
 

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

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

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

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

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

solicitados. 

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

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

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

sepulturas temporárias. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - ANULAÇÃO DE GUIA EMITIDA EM DUPLICADO 

 

 

371 - Presente informação CM/2005 de 2007/03/16, da Secção de Taxas e Licenças com o 

seguinte teor: 
 
�Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe informar o seguinte: 
 
Em 23 de Junho de 2006, deu entrada nesta Secção de Taxas e Licenças um requerimento em 

nome de Fernando Manuel Antunes Fidalgo, a solicitar licença para revestimento em pedra 
mármore na sepultura temporária n.º 1811 do cemitério de Casal Galego. 
Na sequência do pedido, foi emitida a guia n.º 5465/2 de 06 de Junho de 2006, tendo ficado no 
estado de "conferida" a aguardar pagamento. 
Por lapso não ficou registado no requerimento o n.º da referida guia, tendo sido emitida e 

liquidada em 31 de Agosto do mesmo ano e na presença do requerente uma nova guia n.º 

7721/2 no valor de � 4.74. 
Sendo assim, uma vez que foram emitidas duas guias para um mesmo serviço, deverá anular-se 
a guia n.º 5465/2 de 08 de Junho de 2006, no valor de � 4.74 (quatro euros e setenta e quatro 

cêntimos).� 

 

A Câmara depois de analisar a informação, delibera restituir ao requerente a quantia 

acima indicada, por ter sido facturada indevidamente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA 

SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 
 
Assunto retirado para ser discutido na próxima reunião de Câmara. 

 
 
8 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA LIBERDADE, 

BLOCO 7, RC ESQ., A JORGE FRANCO VIEIRA, POR MOTIVO DE CARÊNCIA 

ECONÓMICA E HABITACIONAL  

 
 
372 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 14/03/2007, referente a pedido de realojamento, efectuado por Jorge Franco Vieira, 
inscrito neste sector desde Maio de 2006, e residente em roulote, sita na Rua 45, Trutas-
Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à falta de recursos económicos e 

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

vaga, sita na Praceta da Liberdade, Bloco 7, RC Esq., Casal de Malta, a Jorge Franco 

Vieira, com o número de contribuinte 174979983, pela renda mensal de � 17,91 (dezassete 

euros e noventa e um cêntimos), calculada ao abrigo do regime de Renda Apoiada, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA EM RUA DA CHARNEQUINHA 

BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO - MOITA � A FERNANDA MARIA 

MARTINS FREDERICO 

 
 
373 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 13/03/2007, referente à necessidade de rea1ojamento de Fernanda Maria Martins 

Frederico, inscrita no sector de habitação social há 8 anos, por motivo de doença e falta de 

recursos económicos. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando não só a actual situação 

económica da munícipe em causa, como também a debilidade do seu estado de saúde, 

delibera atribuir a fracção correspondente ao rés-do-chão esquerdo do bloco 44 sito na 

Rua da Charnequinha � Moita � a Fernanda Maria Martins Frederico, com o número de 

contribuinte 178234796 pela renda mensal de 16,99� (dezasseis euros e noventa e nove 

cêntimos), calculada ao abrigo do regime de Renda Apoiada, nos termos do decreto-lei n.º 

166/93 de 7 de Maio, a partir de Abril de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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10 - VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 

 

 
Assunto retirado para ser discutido na próxima reunião de Câmara.  

 
 

11 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 
Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e um de Março de dois mil e 

sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.270.322,95� 

(dois milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e vinte e dois euros e noventa e cinco 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 
1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. DIVERSOS 

 
3. �CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL � 2ª FASE� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 01/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

4. �CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª 

FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

5. APOIO À ADESER � REALIZAÇÃO DE FESTA DE ANGARIAÇÃO DE 

FUNDOS PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO GIRASSOL 

 

6. SUBSÍDIO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON � NÚCLEO DA MARINHA 

GRANDE 

 

7. SUBSÍDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE DADORES 

BENÉVOLOS DE SANGUE 

 

8. APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO 
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9. APOIO ÀS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NO 

CONCELHO 

 

10. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. CANTINA DE 

PICASSINOS. ADENDA AO CONTRATO 

 

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

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA 

PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 5, 2ºESQ., POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 

12. SUBSÍDIO AOS FESTEJOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO NO PILADO 

 

13. DESAPARECIMENTO DE BENS DA ANGOLANA 

 

14. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO A DECORRER NA MARINHA 

GRANDE, PROMOVIDA PELA OPEN � PEDIDO DE APOIO 

 

15. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003, DE 23/08). 

 

16. RECEPÇÃO DE UM GRUPO DE 15 JOVENS EM VISITA AO NOSSO 

CONCELHO A CONVITE DO ROTARY CLUB DA M.ª GRANDE � PEDIDO 

DE APOIO 

 

17. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SR.ª VEREADORA DR.ª CIDÁLIA 

FERREIRA 

 





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO





374 - REQ 899/07 � PC 67/03 � Presente requerimento de AGUBELAS - SOCIEDADE DE 

CONSTRUCOES, S.A.,  com sede na Rua D. Nuno Rodrigues n.º 21, R/c, Freguesia e 

Concelho de Ferreira do Zêzere, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia, sita na Urb. Pinhal de Leiria, Lote 65, Gaeiras, 

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

  

Deferir, com os seguinte condicionalismo:  
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Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, do corte 

AB, devidamente elaborado, face as alterações representadas nos respectivos desenhos de 

sobreposição, à escala 1/100. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

375 - REQ 900/07 � PC 1063/02 � Presente requerimento de AGUBELAS - SOCIEDADE 

DE CONSTRUCOES, S.A.,  com sede na Rua D. Nuno Rodrigues n.º 21, R/c, Freguesia e 

Concelho de Ferreira do Zêzere, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia, sita na Urb. Pinhal de Leiria, Lote 56, Gaeiras, 

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

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

376 - REQ 904/07 � PC 251/04 � Presente requerimento de MANUEL SOUSA GOMES,  
com residência na Rua da Carregueira, n.º 235, Mata dos Milagres, Freguesia e Concelho de 

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

uma moradia, garagem e muros, sita na Rua do Repouso, Lote 19, Casal Galego, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

377 - REQ 898/07 � PC 252/04 � Presente requerimento de MANUEL SOUSA GOMES,  
com residência na Rua da Carregueira, n.º 235, Mata dos Milagres, Freguesia e Concelho de 

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

uma moradia, garagem e muros, sita na Rua do Repouso, Lote 20, Casal Galego, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

378 - REQ 4016/06 � PC 708/06 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA,  com sede na Rua do Comércio n.º 25, Carpalho, Freguesia 

de Carvide e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
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construção de uma moradia unifamliar e muro de vedação e pedido de destaque, sita na Rua 

dos Lenhadores, Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

notificação, dos projectos das especialidades aplicáveis, 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) Execução da parte do arruamento confinante com a propriedade, de acordo 

com as especificações técnicas a fornecer pelos serviços da DIRM, pelo que 

deverá apresentar garantia bancária no valor a estipular no âmbito do 

estudo respectivo. 

 

c) Execução do passeio, na extensão total da parcela confinante com o 

arruamento público, devendo o seu alinhamento, materiais e dimensões ser 

oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara;  

 

d) 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;  

 

e) 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;  

 

f) 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. 

  

Informar:  

 

a) Ser viável a operação de destaque, dado que cumpre com o estipulado na 

alínea a) e b) do n.º 4 do Art.º 6º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06; 

 

b) A respectiva certidão deverá ser emitida, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do Art.º 

6º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 

177/01, de 04/06, condicionando o requerente a inscrever no registo predial, 
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o ónus do não fraccionamento das parcelas resultantes dos destaques, não 

sendo permitido efectuar, na área correspondente ao prédio originário, 

novo destaque, nos termos aí referidos, por um prazo de 10 anos, contados 

da data do destaque anterior;  

 

c) A parcela remanescente possui uma capacidade de construção bruta de 

398.52 m2, face a aplicação do índice de construção bruto de 0.6, em 

conformidade com o disposto no n.º 8 do Art.º 5º do Regulamento do 

PDMMG.  

 

d) As parcelas a destacar e remanescente, decorrente da cedência de área do 

prédio ao domínio público de 216 m2, possuem, respectivamente, as áreas 

de 475 m2 e 481 m2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

379 - REQ 31/07 � PC 03/07 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E CRUZ, 

CONSTRUCOES, LDA,  com sede na Rua do Comércio n.º 25, Carpalho, Freguesia de 

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

construção de uma moradia unifamliar e muros de vedação, sita na Rua dos Lenhadores, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

projectos das especialidades aplicáveis, 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) Execução do passeio, na extensão total da parcela confinante com o arruamento 

público, devendo o seu alinhamento, materiais e dimensões ser oportunamente 

definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara;  

  

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 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 22.03.2007 

Acta n.º 06 

 

 22 

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. 

 

 

380 - REQ 1348/06 � PC 247/06 � Presente requerimento de MELINA MONTEIRO MIRA,  
com residência  na Rua da Liberdade n.º 30, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

construção de um muro, sito na Rua da Liberdade n.º 30, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 

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

  

Informar que as obras em causa (construção de muro entre estremas) se enquadram no 

âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, encontrando-se isentas de 

licença ou autorização, podendo as mesmas ser realizadas. Mas, fica condicionada a pedir 

na altura da construção do muro, alinhamento aos serviços técnicos da Câmara. 

  

Deliberou igualmente solicitar à requerente que proceda às acções necessárias à 

regularização da situação predial resultante da alteração das dimensões e configuração do 

seu terreno, em virtude da ocupação de uma parcela de terreno camarário adjacente com 

a área de 68,80 m2. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

381 - REQ 727/07 � PC 137/07 � Presente requerimento de FERNANDA RODRIGUES 

MIRA CHULA,  com residência na Rua António Vitorino n.º 19, Praia da Vieira, Freguesia de 

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

licenciamento da beneficiação de uma moradia, sito na Rua António Vitorino n.º 19, 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. 

 

 

382 - REQ 804/07 � PC 148/07 � Presente requerimento de CEMPORMIL-SERVIÇOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS,LDA.,  com sede na Avenida Vitor Gallo, Lote 
13, 1º Esq, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação da 

Via Pública, sita na Avenida Vitor Gallo, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

      

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

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

de Edificações Urbanas); 

  

b) A vedação com tapumes, cuja distância à fachada será fixada pelos serviços 

municipais, segundo a largura da rua e o seu movimento, devendo estes estarem de 

acordo com o previsto no artigo 36.º do RMEU (Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas); 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas);  

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

383 - REQ 946/07 � PC 164/07 � Presente requerimento de JOÃO EDUARDO ANDRADE 

SANTOS PEREIRA,  com residência na Rua do Cartaxo n.º 35, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação da Via Pública, sita na Avenida José 

Gregório n.º 19, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

       

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

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

Municipal de Edificações Urbanas); 

  

b) A vedação com tapumes, cuja distância à fachada será fixada pelos serviços 

municipais, segundo a largura da rua e o seu movimento, devendo estes estarem de 

acordo com o previsto no artigo 36.º do RMEU (Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas); 

 

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas);  
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d) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público seja colocado um 

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

mesmos, de acordo com o previsto no Artigo 39.º do RMEU (Regulamento 

Municipal de Edificações Urbanas); 

  

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

384 - REQ 447/07 � PC 85/07 � Presente requerimento de FERNANDO CONCEIÇÃO 

DUARTE,  com residência na Rua José Loureiro Botas n.º 1, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

beneficiação de uma moradia, sita na Rua do Mar n.º 13, 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. 

 

 

385 - REQ 771/07 � PC 145/07 � Presente requerimento de MARIA LETRA 

SIMÃOZINHO,  com residência na Rua de S. Pedro n.º 19, Praia da Vieira, Freguesia de 
Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da beneficiação de uma moradia, sita na Rua de S. Pedro n.º 29, 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. 

 

 

386 - REQ 605/07 � PC 116/07 � Presente requerimento de ARTUR SILVA LOPES 

ALMEIDA,  com residência na Rua da Serraria n.º 66-68, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
beneficiação de uma moradia, sita na Rua Balseiro Guerra, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

  

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

 

 

387 - REQ 893/07 � PC 196/05 � Presente requerimento de MARIA CONCEIÇÃO 

DUARTE MÓNICA SOUSA,  com residência na Rua Professor Gilberto Correia n.º 37, 

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

processo de licenciamento da construção de uma garagem, sita na Rua Fonte dos Fidalgos, 

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

  

- Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação dos projectos 

de especialidades aplicáveis, nos termos do nº4, do Artº20º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

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

  

- Executar o passeio na extensão total do prédio confinante com a Rua Fonte dos Fidalgos, 

cujo alinhamento, dimensão e especificação dos materiais a utilizar, devem ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

388 - REQ 3972/04 � PC 05/03 � Presente requerimento de MOLDES 

GASPAR,UNIPESSOAL,LDA.,  com sede na Rua Professor Gilberto Correia n.º 37, 

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

projecto de obras de urbanização e projectos de especialidades, sitas em Cumeiras, Embra, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

1.- Apresentação de peças desenhadas rectificativas que contemplem o 

redimensionamento das ilhas direccionais e separadora, de modo a proporcionar o 

aumento da largura das faixas de inserção no cruzamento com a R. Nova do Moinho de 

Cima; 

  

2.- Projecto de distribuição eléctrica e iluminação pública, devidamente aprovado pela 

EDP; 
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3.- Prestação de garantia bancária no valor de 47.012,49�, valor esse previsto para a 

execução das infra-estruturas viárias, de abastecimento de água e de saneamento; 

  

4.- A rede de abastecimento de águas deve contemplar as condutas em tubagem PEAD 

MRS100 PN10 com acessórios para PEAD, os ramais em PEAD com acessórios e válvula 

de ramal em poliacetal e tomada em carga dos ramais electrossoldáveis. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

389 - REQ 474/07 � PC 320/04 � Presente requerimento de CARMINDO FERNANDES 

SANTOS,  com residência na Rua A-do-Magro n.º 35, Casal Novo, Freguesia de Amor e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo inicial de licenciamento 

da construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação, sita em Rua A, 

Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

390 - REQ 1937/05 � PC 390/05 � Presente requerimento de JORGE SANTOS FERREIRA,  
com residência em Apartado 371, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

 

b) Estudo de segurança contra incêndios, face a proposta de parqueamento 

automóvel no piso cave, nos termos definidos pelo Dec.-Lei n.º 66/95, de 08 de 

Abril; 

 

c) Planta de implantação, à escala 1/200, que constate a localização das baterias de 

contadores de água e de receptáculos postais, bem como a menção da área cedida 

ao domínio público e respectivas confrontações do prédio. 

  

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

Panificadora, cujos alinhamento, materiais e dimensões deverão ser 

oportunamente definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara;  
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3. A previsão de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública; 

  

4. A instalação dos receptáculos postais domiciliários 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, devendo constituir uma bateria única, que deverá 

localizar-se em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via 

pública; 

  

5. 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;  

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

391 - REQ 390/07 � PC 444/06 � Presente requerimento de ALBERTINO BARBEIRO 

GASPAR,  com residência na Rua Central n.º 56, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

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

uma habitação unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua do Cotovelo, Casal Galego, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

a) Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data 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) Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com o arruamento 

público, cujo alinhamento, materiais e dimensão deverão ser oportunamente 

definidos pelos serviços técnicos competentes desta câmara;  

 

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; 
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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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

392 - REQ 4116/06 � PC 719/06 � Presente requerimento de PINGO DOCE-

DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR,SA,  com sede na Rua Tierno Galvan, Torre Três, Piso 9º, 

Letra J, Lisboa, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alterações a um 

Estabelecimento Comercial, de Panificação e Pastelaria, sita na Av. Da Liberdade n.º 139 A 

147/155, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
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, em 

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

projectos complementares aplicáveis, nomeadamente eléctrico, telecomunicações e de 

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

  

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

bom acabamento da obra; 

  

3.- Cumprimento dos condicionalismos expressos pelas entidades cujo parecer é 

vinculativo para a aprovação do presente processo, devendo tais pareceres acompanhar a 

notificação da decisão da Câmara. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

393 - REQ 932/07 � PC 880/05 � Presente requerimento de MARIA JOSÉ ILDEFONSO 

BOTA SILVA,  com residência na Rua das Empalhadeiras de Garrafões n.º 25, Boavista, 

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

de licenciamento da construção de uma moradia e anexo, sita na Rua 2, Figueiras, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

394 - REQ 714/07 � PC 881/03 � Presente requerimento de ARMINDO GASPAR 

PEREIRA,  com residência na Avenida Vitor Gallo n.º 89, 1º Dto, Freguesia e Concelho da 

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

bloco habitacional e comercial, sita na Rua João Pereira Venâncio, Salgueiro, Freguesia e 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

1.1 Apresentação, no prazo de seis meses, a contar da data de 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 177/01, de 

04/06; 

  

b) Apresentar elementos gráficos esclarecedores de modo a garantir o 

cumprimento do disposto no regulamento de segurança contra incêndios, DL 

nº66/95 de 8/4 relativamente à: 

  

  

      - Saída de emergência de peões, não devendo indicar-se a saída pelo portão de 

automóveis; 

  

      - Controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (Art.º25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-  se as respectivas entradas e saídas de ar; 

  

      - Os sótãos, para além de disporem de parte do seu espaço com pé direito 

habitável, dispõem também de vãos de arejamento e iluminação e estão 

referenciados com a designação de T0, T1 e T3 respectivamente, situação que 

deverá vir clarificada. 

  

      -  Alterar os espaços designados por cozinhas nos apartamentos de tipologia 

T1, de modo a dar cumprimento ao definido na alínea d) do artigo 69º do 

RGEU; 

   

1.2 Execução dos arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra, incluindo o remate entre a camada de betuminoso e o passeio; 

  

1.3 A previsão de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública; 

  

1.4 A instalação dos receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo com a 

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

21/98, de 04 de Setembro, devendo constituir uma bateria única, que deverá 

localizar-se em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via 

pública; 

   

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. 

 

 

395 - REQ 372/07 � PC 669/06 � Presente requerimento de C.PEDROSO 

UNIPESSOAL,LDA.,  com sede na Rua da Embra n.º 115, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

um edificio destinado a habitação para construir Creche, Jardim de Infância, Centro de 

Explicações e Centro de Actividades de Tempos Livres, sito na Rua Engº Arala Pinto, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

1.- Aprovação dos projectos complementares aplicáveis; 

  

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

bom acabamento da obra. 

 
Deliberado, mas a licença de utilização só poderá ser emitida em presença da 

comprovação do pagamento da contra-ordenação instaurada por as obras terem sido 

executadas antes de licenciadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

396 - REQ 1102/07 � PC 669/06 � Presente requerimento de C.PEDROSO 

UNIPESSOAL,LDA.,  com sede na Rua da Embra n.º 115, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
licenciamento de alteração e remodelação de um edificio destinado a habitação para construir 

Creche, Jardim de Infância, Centro de Explicações e Centro de Actividades de Tempos Livres, 

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

  

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

levantamento da licença de construção, do projecto da rede de gás devidamente aprovado 

pela respectiva entidade licenciadora. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
397 - REQ 810/07 � PC 1060/00 � Presente requerimento de MANUEL JESUS QUINTINO,  
com residência na Quinta da Matinha, Lote 12, R/c, Freguesia de Marrazes e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes às alterações ao 

processo inicial de licenciamento da construção de um conjunto de pavilhões destinados a 

industria e armazéns, sitos em Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou deferir as especialidades, com o 

condicionalismo de apresentar dentro do prazo anteriormente estipulado para a entrega 

das especialidades, das conclusões finais em relação ao projecto de comportamento 

térmico do edifício e de acordo com o decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril, nomeadamente 

mencionar a zona onde será aplicado os painéis solares térmicos, bem como as respectivas 

áreas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

398 - REQ 798/07 � PC 43/05 � Presente requerimento de FERNANDO CARRIÇA-

CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA.,  com sede na Rua dos Vidreiros n.º 51, Freguesia de Vieira de 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de um edificio habitacional, garagens e 

destaque de uma parcela de terreno, sito na Rua Outeiro do Mar, Freguesia de Vieira de Leiria 
e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados, nomeadamente a rede de águas e 

esgotos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
399 - REQ 4402/06 � PC 719/06 � Presente requerimento de PINGO DOCE-

DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR,SA,  com sede na Rua Tierno Galvan, Torre Três, Piso 9º, 

Letra J, Lisboa, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo 

de licenciamento de alterações a um Estabelecimento Comercial, de Panificação e Pastelaria, 

sita na Av. Da Liberdade n.º 139 A 147/155, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão cumpre informar: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

400 - REQ 1027/07 � PC 897/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

SOC.CONST.OB.PUB.LDA,  com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide e 
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Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de 

vedação, sita na Rua Cabo Verde, Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

401 - REQ 453/07 � PC 668/04 � Presente requerimento de PEDRO MIGUEL MATOS 

FERNANDES, com residência na Rua das Rosas n.º 61, 1º Esq., Tojeira de Picassnos, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de alteração das 

infra-estruturas de telecomunicações  referentes ao processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar, sita na Rua dos Fornalistas, Pero Neto, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o projecto de alteração das infra-estruturas de telecomunicações. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

402 - REQ 848/07 � PC 263/00 � Presente requerimento de DIONISIO MIGUEL-

CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA., com sede na Rua Quinta da Areia n.º 3, Casal 

d�Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação 

dos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia bifamiliar e muros de vedação, sita na Rua Cova do Lobo, Escoura, Freguesia e 

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

  

Deferir as especialidades apresentadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

403 - REQ 402/07 � PC 1187/01 � Presente requerimento de JOAQUIM ALVES 

CRUZ,LDA, com sede na Rua Guilherme Pereira Roldão n.º 27, Salgueiro, Freguesia e 

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

referentes ao processo de licenciamento da construção de um edificio colectivo de habitação e 

comércio, sito na Rua Marquês de Pombal n.º 78, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara Municipal deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

404 - REQ 780/07 � PC 570/06 � Presente requerimento de SANTA CASA DA 

MISERICORDIA DE M.GRANDE, com sede na Rua Fonte dos ingleses, Outeirinhos, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um Centro de Dia, Lar e Casa de Apoio para Mulheres, sito em 
Vergieiras Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, atenta e de acordo com os pareceres técnicos que a habilitam, 

a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 

eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, de acordo com o disposto no n.º 5 

da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 

  

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

bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do terreno, em 

materiais e com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar nº 8/90, de 06/04, 

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

405 - REQ 216/07 � PC 568/99 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO SANTOS 

RUIVO, com residência na Rua Carlos de Jesus Vareda n.º 41, Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção moradia, garagem e muros, sito em Rua 10 de Junho, Lote 6, Picassinos Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara, atenta e de conformidade com os pareceres técnicos, 

deliberou: 

  

Deferir 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 22.03.2007 

Acta n.º 06 

 

 34 

Mais delibera que os Serviços de Fiscalização averigúem se se trata de alterações já 

construídas caso em que devem  cuidar de instaurar os procedimentos necessários à 

instauração do respectivo auto de contra-ordenação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 
406 - REQ 876/07 � PC 434/04 � Presente requerimento de PRÉDIO MARINHA-

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

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

muros, sita na Rua das Portas Verdes, Lote 5, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara, atenta e de conformidade com os pareceres técnicos, 

deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - DIVERSOS 

 
 
407 - REQ 897/07 � PC 291-07 � Presente requerimento de GRUPO DESPORTIVO E 

RECREATIVO DAS FIGUEIRAS, com sede na Travessa da Sede, Figueiras, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando parecer Camarário sobre a utilização de um terreno 

para construção de edifício destinado a apoio da actividade desportiva, sito na Travessa da 
Sede, Figueiras Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar que a utilização do terreno 

assinalado, com a finalidade de construção de um edifício destinado a apoio da actividade 

desportiva, se encontra em conformidade com as disposições patentes no PDM da 

Marinha Grande, não existindo para o local qualquer outro plano municipal de 

ordenamento do território. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - �CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL � 2ª FASE� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 01/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

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

pela firma �Telhabel, Construções, SA� 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 
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Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Construção do Centro 

Empresarial da Marinha Grande � 2ª Fase�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do 

Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - �CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª 

FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
409 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 
obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

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

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

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

obra da Empreitada �Construções do Centro Empresarial da Marinha Grande � 2ª 

Fase�, adjudicada à firma �Telhabel, Construções, SA�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - APOIO À ADESER � REALIZAÇÃO DE FESTA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO GIRASSOL 

 
 
410 - Presente informação n.º 22/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/03/2007, dando conta que a organização da Gala Desportiva Girassol 

apresentou a esta autarquia um ofício datado de 12 de Fevereiro último, relativo a um pedido de 

apoio para a realização desta iniciativa de carácter solidário, que decorreu no dia 3 de Março no 

Pavilhão da Embra, pertença do Sporting Clube Marinhense que graciosamente cedeu as suas 

instalações para o evento. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a natureza do evento, 

que se revelou bastante meritória, não só por se destinar a apoiar uma instituição de 

carácter social, mas também pelo facto de conseguir envolver no mesmo várias entidades 

e participantes do concelho e fora deste, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 

64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, a atribuição de um apoio financeiro de 1.000 � (mil euros) à ADESER, 

contribuinte n.º 505 933 870, com morada nos pavilhões da ADESER, Rua da Indústria, 

2430 069 Marinha Grande, que se destina a comparticipar nos custos de organização da 

Gala Desportiva Girassol, a retirar da rubrica 040701 do projecto 2007/A/146. 
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De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia dos estatutos; Cópia da publicação 

dos Estatutos no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia 

da Declaração de Inicio de Actividade nas Finanças. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
6 - SUBSÍDIO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE DOENTES DE PARKINSON � NÚCLEO DA MARINHA GRANDE 

 
 
411 - Presente informação n.º 23/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/03/2007, dando conta que a Associação Portuguesa de Doentes de 

Parkinson � Delegação da Marinha Grande apresentou a esta autarquia em 29 de Janeiro de 

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

nomeadamente para o funcionamento do seu novo centro de fisioterapia, cujos custos 
estimados ascendem a 7.360,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que esta Associação se 

destina a fins altruístas, tendo como principal actividade a promoção de acções concretas 

e em conjunto com familiares, amigos e voluntários de modo a melhorar a condições de 

vida dos doentes e possibilitar-lhes ocupação dos tempos livres através de encontros, 

reuniões, convívios, etc., e considerada a importância da actividade desta associação na 

nossa comunidade, e considerada a importância dos serviços de fisioterapia na qualidade 

de vida destes cidadãos, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

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

atribuir um subsídio no valor de 1.500 � (mil e quinhentos euros) à Associação Portuguesa 

de Doentes de Parkinson � Delegação da Marinha Grande, contribuinte n.º 504 058 550, 

com sede na Casa Alpendrada, 5-A, 2430 � 264 Marinha Grande, para apoiar o 

funcionamento do seu centro de fisioterapia. 

 

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

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - SUBSÍDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE DADORES 

BENÉVOLOS DE SANGUE 

 
 
412 - Presente informação n.º 21/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/03/2007, dando conta que a Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue apresentou a esta autarquia em 08 de Janeiro de 2007, através de ofício que se junta, 

um pedido de apoio para as suas actividades regulares. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que esta Associação se 

destina a fins altruístas, tendo como principal actividade a dádiva desinteressada de 

sangue, com fins terapêuticos, a feridos e doentes, tendo) sido reconhecida (com base no 

Dec. Lei 460/77 de 7 de Novembro) como de Utilidade Pública em 1982 (Diário da 

República de 28 de Setembro de 1982), e considerando a actividade do grupo de apoio 

voluntário da Marinha Grande, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da 

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

Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 1.000 � (mil euros) à Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue, contribuinte n.º 501 061 029, com sede na Avenida Victor Gallo, 76 

A, 1º Esq., 2430 � 202 Marinha Grande, para apoiar as suas actividades regulares no ano 

de 2007. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/31. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
8 - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 
 
413 - Presente informação n.º 18/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 22/11/2006, dando conta que no articulado da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, nomeadamente no artigo 19º, consta, entre outras, a competência da Câmara 

Municipal de realizar investimentos nos seguintes domínios: 
 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
(alínea a) do n.º 1); 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do ensino básico 

(alínea b) do n.º 1). 
 
Para além destas competências, o diploma prevê que os órgãos autárquicos apoiem o 

desenvolvimento de actividades complementar de acção educativa na educação pré-escolar e no 
ensino básico (alínea e) do n.º 3). 
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A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que os 

estabelecimentos de ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia 

para a sua gestão, os agrupamentos de escolas, considerando que os montantes foram 

definidos em função de elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em 

cada agrupamento no próximo ano lectivo 2006/2007, delibera, ao abrigo da alínea l) do 

n.º 1, e alíneas a) e e) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar os subsídios constantes 

no mapa seguinte, destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de material 

didáctico, de recreio e de consumíveis e outros bens para o funcionamento das Escolas do 

1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância do concelho, referentes ao primeiro 

trimestre do ano lectivo de 2006/2007. 

 
Valores dos subsídios 

 

 

 

Estabelecimentos 

Agrupamento de 

Escolas 

Guilherme 

Stephens 
Contribuinte n.º 

600 076 768 

Agrupamento 

de Escolas Nery 

Capucho 

Contribuinte n.º 
600 075 761 

Agrupamento 

de Escolas de 

Vieira de Leiria 

 Contribuinte n.º 
600 076 270 

Acção do 

Plano de 

Actividades 

Municipal 

em 2006 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2007 5.508,00 � 5.404,80 � 1.756,80 � Total de 
12.669,60� 

Acção 

03/A/2006 
1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2007 8.700,00 � 8.520,00 � 3.060,00� Total de 
20.280,00 � 

Acção 

04/A/2006 
Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

TOTAL DO 
VALOR EM 2007 

14.208,00 � 
 

13.924,80 � 
 

4.816,80 � 32.949,60 � 

 
 

1. Subsídio no valor de 14.208,00 � (catorze mil duzentos e oito euros) ao Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens�, com sede na Rua Prof. Bento de Jesus Caraça, Apartado 

63, 2430-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768; 

 

2. Subsídio no valor de 13.924,80 � (treze mil novecentos e vinte e quatro euros e oitenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho�, com sede na Rua Fernando 

Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761; 

 

3. Subsídio no valor de 4.816,80 � (quatro mil, oitocentos e dezasseis euros e oitenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria�, com sede na Rua D. António 

Luís Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431 909 Vieira de Leiria, nº fiscal 600 076 270. 

 

Mais se delibera que o pagamento dos valores dos subsídios seja efectuado até ao final do 

mês de Abril de 2007. 
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Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das acções 2006 A 3 e 2006 A 4, 

conforme descrito no mapa acima. 

 

De acordo com o disposto na alínea a), do n.º 4, do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - APOIO ÀS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NO 

CONCELHO 

 
 
414 - Presente informação n.º 19/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 15/03/2007, no seguimento de um ofício entrado a 6 de Fevereiro de 2007 enviado 
pelo Sport Império Marinhense, onde este apresentou um pedido de subsídio para ajudar à 

dinamização de toda a acção das Comemorações do Carnaval, onde se incluem desfiles, bailes, 
concursos, num valor global do projecto que ascende a 18.785,00 �. 
  
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando o êxito alcançado nos 

anos anteriores pelo Sport Império Marinhense com a edição de festejos do Carnaval, 

considerando que nestes habituais festejos participaram vários grupos oriundos de 

diversas entidades e associações da Marinha Grande, e considerando o impacto desta 

actividade na população, a sua influência na dinamização cultural do concelho e a 

tradição da participação de toda a comunidade em tais festejos; delibera, ao abrigo da 

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

à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 2000� (dois mil euros) ao 

Sport Império Marinhense, contribuinte fiscal n.º 501422986, com sede na Avenida José 

Gregório, n.º 116, Engenho, 2430 275 Marinha Grande, para apoio às iniciativas 

comemorativas do Carnaval, previsto em plano de actividades na acção n.º 2007/A/95. 

 

Esta deliberação só agora foi tomada porque só agora a entidade apresentou os 

documentos necessários à atribuição do apoio. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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10 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. CANTINA DE 

PICASSINOS. ADENDA AO CONTRATO 

 

 

415 - Presente informação n.º 25/2007, da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, na 

qual se propõe «a integração da nova cantina de Picassinos no contrato celebrado com a 

GERTAL, para o fornecimento diário de 120 refeições escolares, deduzidas das refeições que 

têm sido fornecidas na cantina das Trutas». 
 
Em 14 de Setembro de 2006, foi celebrado um contrato de prestação de serviços com a empresa 

GERTAL � Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA, tendo como objecto a 
confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do concelho da Marinha Grande.  
 
Após a adjudicação, é admissível que, por acordo das partes, sejam introduzidos ajustamentos 

na proposta escolhida, desde que as alterações digam respeito a condições acessórias e sejam 

inequivocamente em benefício da entidade adjudicante, (artigo 14º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho).  
 
Concordando com os fundamentos aduzidos na informação n.º 25/2007, da DASED, que 

fica anexa e se dá por integralmente reproduzida (Anexo 1), a Câmara Municipal 

delibera, ao abrigo do artigo 14º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, integrar 

a nova cantina de Picassinos no contrato celebrado com a empresa GERTAL, por 

dedução das refeições fornecidas na cantina das Trutas, para o efeito celebrando uma 

adenda ao referido contrato. 

 

Mais delibera aprovar a minuta da adenda contratual a celebrar. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA SOCIAL, FIXADO 

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 5, 2ºESQ., POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 
 
416 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 20/03/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda social, por motivo 

de alteração do rendimento do agregado familiar de Maria de Fátima Fernandes Oliveira, 

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

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

valor da renda para � 39,50 (trinta e nove euros e cinquenta cêntimos); valor este 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 22.03.2007 

Acta n.º 06 

 

 41 

 
12 - SUBSÍDIO AOS FESTEJOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO NO PILADO 

 
 
417 - Presente informação n.º 20/2007 datada de 15.13.07 do Chefe de Divisão da DASED 

dando conta da entrada a 21 de Novembro de 2007 de um ofício da comissão de festas da 

capela do Pilado/Escoura a solicitar apoio para comparticipação nas despesas de realização dos 

seus festejos religiosos em honra de Nossa Senhora da Conceição, a realizar nos dias 27 a 30 de 

Abril. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e consideradas as características das 

festas, do envolvimento da população e da tradição que tais festividades encerram neste 

concelho, contribuindo para a animação de verão daquela localidade espaço, delibera, ao 

abrigo da alínea b) do nº4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir 

a verba de 500,00� (quinhentos euros) com a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha 

Grande, contribuinte n.º 501 268 561, para comparticipação nas despesas com os festejos 

religiosos a realizar pela comissão de festas do Pilado entre os dias 27 a 30 de Abril. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 040701 do projecto 2007/A/95. 

  

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

13 - DESAPARECIMENTO DE BENS DA ANGOLANA 

 

 

Presente  informação n.º 010.2007_DGT datada de 14/03/2007 da Conservadora de Museus, 

Dr.ª Catarina de Sousa Carvalho, dando conhecimento dos procedimentos tidos em relação ao 

assunto mencionado em epígrafe e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e se 

anexa (Anexo 2). 
 
A Câmara tomou conhecimento e ratificou os procedimentos de comunicação à Polícia e 

ao IPPAR e que seja submetido à análise dos nossos Serviços Jurídicos para avaliarem se 

a Câmara deverá tomar quaisquer  outras medidas.  

 

 

14 - SEMANA DO EMPREENDEDORISMO A DECORRER NA MARINHA 

GRANDE, PROMOVIDA PELA OPEN � PEDIDO DE APOIO 

 

 

418 - Presente um ofício da OPEN- Associação para Oportunidades Específicas de Negócio, da 

Marinha Grande, em que é dado conhecimento à Câmara Municipal da realização da terceira 
edição da �Semana do Empreendedorismo�, a decorrer na Marinha Grande de 16 a 20 de Abril. 
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Neste evento, que contará com a presença de um dos maiores especialistas mundiais nestas 

matérias, ao longo desta semana, serão abordados temas tão diversificados como o 
�Empreendedorismo em sectores tradicionais, o ensino do Empreendedorismo nas escolas, o 

Empreendedorismo tecnológico e o Empreendedorismo social�. 
 
Neste ofício é solicitado também o apoio da Câmara Municipal, em particular no que diz 

respeito a questões de ordem logística e recepção de convidados. 
 
A Câmara Municipal, em face do apoio solicitado, reconhecendo a importância de um 

evento desta natureza para o nosso Concelho, em particular numa época de forte 

competitividade empresarial e em que importa criar condições para o reforço da nossa 

economia perante desafios cada vez mais complexos, delibera prestar o seu apoio às 

actividades a desenvolver durante um dos dias da �Semana do Empreendedorismo�, a 

decorrer entre os dias 16 e 20 de Abril na Marinha Grande, promovida pela OPEN- 

Associação para Oportunidades Específicas de Negócio e disponibilizar os meios 

necessários para apoio logístico e para recepção das personalidades convidadas pela 

organização deste evento. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

15 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 

ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 

23/08) 

 

 

419 - Presente requerimento de Lídia Pedro Laranjo, residente na Rua Manuel Balseiro Guerra, 
n.º 68, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, na qualidade de cabeça de 

casal da herança aberta por óbito de Jacinto Brito Pereira; 
 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, de 15/12/2006; 
 
Presente certidão de teor matricial do prédio rústico sob o artigo 2602, emitida pelo Serviço de 

Finanças da Marinha Grande, de 13/02/2007; 
 
Presente certidão negativa emitida pela Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, 

de 30/01/2007; 
 
Presente informações do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, de 09/01/2007 e 

08/03/07. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 

a) Lídia Pedro Laranjo, residente na Rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 68, freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, na qualidade de cabeça de casal da 

herança aberta por óbito de Jacinto Brito Pereira, vem requerer à Câmara Municipal, 

nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei 

n.º 64/03, de 23 de Agosto (Lei das áreas urbanas de génese ilegal � AUGI -), a emissão 
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de parecer favorável à venda a dois sujeitos distintos do prédio rústico, omisso na 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande e inscrito na matriz sob o artigo 
n.º 2602, sito em Beiló, freguesia de Vieira de Leiria, propriedade da herança acima 

referida, de acordo com a certidão de teor matricial emitida pelo Serviço de Finanças da 

Marinha Grande.  
 

b) O prédio em causa tem uma área de 770 m2 e é composta por terra de semeadura e 

pinhal.   
 

c) Pretende a requerente proceder à venda do prédio rústico a dois compradores, 

confinantes com o prédio em causa, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade. 
 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a 

celebração de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 

prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal�. 
 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das 
operações de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos 

grandes centros urbanos. 
 

f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 
desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos. 
 

g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico 

dos loteamentos. 
 

Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, dar parecer favorável à celebração do negócio 

jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais concretamente a venda a 

duas pessoas, em partes iguais, do prédio rústico composto de terra de semeadura e 

pinhal, com a área de 770 m2 sito em Beiló, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da 

Marinha Grande, inscrito na matriz sob o artigo 2602.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - RECEPÇÃO DE UM GRUPO DE 15 JOVENS EM VISITA AO NOSSO 

CONCELHO A CONVITE DO ROTARY CLUB DA M.ª GRANDE � PEDIDO DE 

APOIO 

 

 

420 - Presente um ofício do Rotary Club da Marinha Grande, acompanhado de um informação 

complementar do Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação, em que é dado 
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conhecimento à Câmara Municipal de algumas actividades a decorrer ao longo do ano de 2007 

e para as quais se solicita o apoio da Câmara Municipal. 
 
Entre estas actividades é dado particular relevo à visita ao nosso Concelho de 15 jovens de 

concelhos do norte do país, com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, que se 

destacaram nas escolas que frequentam pelas qualidades e capacidades de liderança 

demonstradas, justificando-se a escolha da Marinha Grande uma vez que se trata, também ela, 

de um exemplo de liderança na nossa região. 
 
Esta visita deverá ocorrer durante a semana de 26 a 31 de Março e à qual se convencionou 

designar por RYLA � Indústria.  
 
A Câmara Municipal, em face do apoio solicitado, claramente prestigiante para o nosso 

Concelho, delibera colaborar com esta iniciativa promovida pelo Rotary Club da 

Marinha Grande e aprovar o programa de recepção proposto em anexo pelo GRIC, no 

que diz respeito ao alojamento e transporte destes jovens durante a sua estadia na 

Marinha Grande.  

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SR.ª VEREADORA DR.ª CIDÁLIA 

FERREIRA 

 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira informou que tinha recebido uma proposta da CPCJ 
de Oeiras para integrar no projecto intitulado �APRENDER A SER� que consiste  num 
concurso subordinado ao tema �Os Direitos da Criança�. Esta proposta é feita devido a 

sermos uma cidade geminada e a organização e parceria será, para além de Oeiras, com Peso da 

Régua, Vila Real de Santo António, Pombal, Covilhã e Mindelo. 
 
O projecto tem como intenção dar voz às crianças. 
 
421 - Estando a Comissão da Marinha Grande já a desenvolver um projecto no mesmo 

âmbito, a Câmara apreciou e delibera aceitar o convite cometendo à colega que tem esse 

pelouro a representação e acompanhamento dos procedimentos que se tornarem 

necessários para a nossa representação no evento.  

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

422 -  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. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 20,25 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Elisabete Marcelino Moniz, Assistente 

Administrativa, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Assistente Administrativa 

 
 
 

 

 


