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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia oito de 

Fevereiro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-
Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

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

 
O Sr. Presidente esteve ausente por se encontrar no INA, em Oeiras, a frequentar uma 

acção de formação relativa à implementação do SIADAP. 
 

O Sr. Vice-Presidente abriu a reunião, eram 14,45 horas, com a ordem do dia abaixo 

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

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

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião pelas 19,10 horas, após a 

discussão do ponto 10 da ordem do dia, com a epígrafe �ATERRO DA VALORLIS � 

ANÁLISE DAS ACTAS DA ASSEMBLEIA-GERAL DA EMPRESA�,  não tendo 

regressado. 
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ORDEM DO DIA 
 

1. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

4. DIVERSOS 

 

5. PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE VIEIRA DE LEIRIA E DE CASAL D�ANJA, 

BOCO E PASSAGEM � PEDIDO DE CEDÊNCIA DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL DA GITAP, GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, SA 

PARA A PROGITAPE, PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PLANEAMENTO 

E ENGENHARIA, LDA 

 

6. BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS � CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR JORGE MANUEL 

DOS SANTOS TAVARES 

 

7. ADESER II � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

E SOCIAL DA MARINHA GRANDE, IPSS � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE SOCIAL E SEDE 

DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS SUAS VALÊNCIAS 

SOCIAIS � CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO EM CASAL DO 

MALTA � CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

8. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA CONCELHIA 

 

9. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �ALCUNHAS MARINHENSES II�, DE 

DEOLINDA BONITA 

 

10. ATERRO DA VALORLIS � ANÁLISE DAS ACTAS DA ASSEMBLEIA-

GERAL DA EMPRESA  

 

11. INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
12. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





Antes de se entrar na Ordem do Dia, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa informou que 
esteve presente numa reunião realizada no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, que contou 

com a presença de representantes da CCDR e do Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional, e em que a Câmara Municipal da Marinha Grande não estava representada.  





1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 
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131 - REQ 360/07 � PC 66/07 � Presente requerimento de ASSOCIAÇÃO SOCIAL, 

CULTURAL E DESPORTIVO CASAL GALEGO, com sede em Casal Galego, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de 

construção de uma creche, centro de dia e lar de idosos, sita na Rua do Sobreiro, Casal Galego, 

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

  

Informar que o presente pedido é considerado viável condicionado no entanto a que, num 

eventual pedido de licenciamento nos termos agora propostos, respeite os seguintes 

condicionalismos:  

  

a) Garantir 1 lugar de estacionamento por cada 50m2 de área coberta destinada a 

serviços; 

  

b) Não exceder a área máxima de construção possível para o local, prevista no ponto 

8 do Art.5º do PDM e designada no Regulamento do PDM como Restante Área 

Urbana;  

  

c) Cumprir todas as normas legais e regulamentares previstas pelo RGEU, RMEU e 

demais legislação em vigor; 

  

d) Obter o parecer favorável a emitir pela Segurança Social, enquanto entidade 

coordenadora do processo; 

  

e) Apresentar parecer favorável emitido pelo Centro de saúde e pelo SNB. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

132 - REQ 3359/06 � PC 601/06 � Presente requerimento de VALDEMAR JOSE MENDES 

SOARES, com residência na Avª José Gregório n.º 126, 1º Esq., Freguesia e Concelho da 

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

moradia unifamiliar, sita em Matos Verdes, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar que: 

  

1. A pretensão é considerada inviável atendendo a que o prédio se localiza dentro dos 

limites previstos pelo Plano Municipal de Ordenamento do Território vigente, em 

espaço na sua totalidade afecto à mancha de REN, de acordo com a carta de Reserva 

Ecológica aprovada em Resolução de Conselho de Ministros nº38/96 e publicada em 

Diário da República a 13/04/96.  

  

2. Mais deliberou informar que o referido prédio se encontra também em parte afecto à 

mancha de RAN, resultado da sua análise face à carta de ordenamento do PDM da 

Marinha Grande. 
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Num eventual pedido de licenciamento nos termos agora propostos, o mesmo não reunia 

condições para ser aprovado e seria passível de indeferimento conforme previsto na alínea 

a) do nº1 do art.24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 

n.º 177/01, por violar plano especial de ordenamento do território (...). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

133 - REQ 2957/06 � PC 576/06 � Presente requerimento de JOSÉ EDUARDO MAIA 

PEREIRA,  com residência na Rua das Andorinhas n.º 27, Lameira de Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da legalização de um barracão, sito em Rua Santos Barosa, Picassinos, Freguesia 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

Apresentar elementos gráficos que venham dar cumprimento aos artigos 1360º a 1363º do 

Código Civil, relativamente aos vãos de janela existentes no alçado poente, devendo estes 

apresentar o parapeito a uma altura mínima, face ao piso interior, de 1,80 m. Os vãos em 

causa deverão ser gradados ou constituídos por frestas, de acordo com o constante no 

artigo 1363 do Código Civil. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

134 - REQ 3532/06 � PC 631/06 � Presente requerimento de JUNTA DE FREGUESIA DE 

MARINHA GRANDE, com sede na Rua 25 de Abril, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da ampliação do edificio, sito na 

Rua 25 de Abril, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Emitir parecer favorável no âmbito do disposto no artigo 7º 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 

recomendando à Junta de Freguesia da Marinha Grande que, para poder implementar 

eficazmente um Plano de Segurança Contra Incêndios no seu edifício, deverá elaborar um 

estudo que consagre as medidas preconizadas pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 31/89, de 31 de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

135 - REQ 32/07 � PC 293/06 � Presente requerimento de OLIMPIO NEVES CARDOSO, 

com residência na Avª Doutor Elísio de Moura n.º 59, 4º Dto., Coimbra, solicitando a 
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aprovação do processo de licenciamento da construção de duas moradias geminadas, sitas na 

Rua das Fontainhas, 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 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) Peças desenhadas rectificadas que prevejam a existência de uma parede única 

entre as duas fracções.  

  

c)  A planta de implantação rectificada por forma a incluir, junto à via pública, a 

bateria de contadores de água e os receptáculos postais, bem como a localização 

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

condóminos. Até à entrada em funcionamento da rede de saneamento 

doméstico existente sobre o arruamento público confinante com o prédio, 

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. 

   

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, 

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 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;  

  

1.6 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 
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registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria 

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

136 - REQ 387/06 � PC 75/06 � Presente requerimento de LUCILIA PATRICIA SANTOS 

MARTINS VIEIRA, com residência na Rua 9 de Abril n.º 14, 3º Dto., Freguesia e Concelho 

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

adaptação de loja para instalação da Gabinete de Estética e Massagem, sito na Rua 25 de Abril 

n.º 22, Loja 6, Fracção F, 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 os de redes de abastecimento de 

água, de esgotos domésticos e de gás, 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.- Devem ser postos à disposição dos trabalhadores vestiários com armários individuais, 

que lhes permitam mudar e guardar o vestuário, quando não seja usado durante o 

trabalho.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

137 - REQ 3478/06 � PC 414/06 � Presente requerimento de LAURENTINO MARQUES 

MARTINS, com residência na Rua Augusto Torneira n.º 37, 1º Esq., Ordem, Freguesia e 

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

construção de uma moradia, anexo e muros e respectivas especialidades, sita na Rua de Cabo 

Verde, Lote 7, Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

  

3. Nos muros entre estremas, quando confinantes com espaço público, deverá 

aplicar-se a alínea anterior, numa extensão até 1,5m a contar do limite do passeio, 

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

  

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

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

funcionários destes serviços; 

  

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. 

  

6. Deferir os projectos das especialidades apresentados, com o condicionalismo de 

apresentar dentro do prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, 

novas peças desenhadas com a indicação em perfil das cotas do terreno e a 

profundidade das caixas de visita até à caixa de ramal de ligação (inclusive). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

138 - REQ 4414/06 � PC 214/06 � Presente requerimento de SUSANA LUISA CUNHA 

PATRICIO, com residência na Rua das Portas Verdes n.º 10, 1º, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referenntes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua do Baixo Alentejo, 

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

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

 REQ 259/07 � PC 465/05 � JOSÉ SANTOS FARIA 

 

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

 

 

4 - DIVERSOS 

 

 

139 - REQ 4422/06 � PC 1294-06 � Presente requerimento do MINISTERIO DA 

ECONOMIA-DELEG.REG.DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana n.º 74, 
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Coimbra, solicitando parecer acerca da viabilidade da redução de um lote de terreno afecto ao 

estabelecimento industrial, sito na Rua de Leiria, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar ser viável a redução do lote de terreno afecto ao estabelecimento industrial. 

  

Mais deliberou informar que o presente parecer se reporta exclusivamente à questão 

formulada pela DREC relativamente à possibilidade de redução da área referida, sendo 

que, no que respeita às operações urbanísticas de destaque e de construção na parcela 

remanescente, assim como quanto à requalificação dos espaços confinantes com a via 

pública, deverão as mesmas ser objecto de proposta formulada nos termos do Decreto-Lei 

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

de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
140 - REQ 4094/06 � PC 546/98 - Presente requerimento de HORACIO GONCALVES 

SANTOS, com residência na Rua 4 n.º 35, Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
titular do processo de licenciamento de um loteamento com o alvará nº 4/99, referente ao 

prédio sito na Rua das Piscinas, Camarnal, da freguesia e Concelho de Marinha Grande, a 

solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização previstas no mesmo. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

mandar libertar a caução prestada através da garantia bancária Nº 510-02-0065254 

datada de 24 de Maio de 1999, da Nova Rede- Banco Comercial Português no valor de 

1.078.250$00 ( um milhão e setenta e oito mil duzentos e cinquenta escudos) contra valor � 

5.348,36 (cinco mil trezentos e quarenta e oito euros e trinta e seis cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 REQ 3304/06 � PC 580/06 � PANIFICADORA CENTRAL DA MARINHA 

GRANDE, LDA 

 

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

 

 REQ 2970/06 � PC 541/06 � JOSÉ MANUEL MENDES BRITES 

 

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

 REQ 3673/06 � PC 976-06 � JOÃO FARIA GOMES DA SILVA 

 

Este processo foi retirado da ordem do dia, pelo que não foi apreciado nem votado. 
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 REQ 3892/05 � PC 802/05 � SARBLOCO-SOC.AREIAS BLOCOS E FAB. DE 

CIMENTO, LDA 

 

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

 

 

5 - PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE VIEIRA DE LEIRIA E DE CASAL D�ANJA, 

BOCO E PASSAGEM � PEDIDO DE CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA 

GITAP, GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, SA PARA A PROGITAPE, 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA 





Assunto retirado da ordem do dia. 





6 - BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS � CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR JORGE MANUEL DOS 

SANTOS TAVARES 





141 - Através de despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02 de Maio de 2006 foi 

adjudicada a empreitada de «Beneficiação da Rua Grupo Desportivo e Recreativo das 

Figueiras». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar a cedência de 

terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade do Senhor Jorge Manuel dos Santos Tavares, que confronta a Norte com 

Manuel Rosa de Sousa, a Sul com Luís Norberto dos Santos Tavares, a Nascente com caminho 

público e a Poente com G.D.R. das Figueiras e José Ribeiro, com artigo matricial n.º 6-210. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (32,5 metros quadrados), 
solicitando que a área de cedência deverá ser considerada para futuros índices de construção. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 32,50 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Jorge 

Manuel dos Santos Tavares, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande 

com o n.º 6-210 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº14981, que 

confronta a Norte com caminho público, a Sul com caminho público, a nascente com 

caminho público e a poente com Jorge Manuel dos Santos Tavares. Os termos da cedência 

desta parcela de terreno para o alargamento da Rua do Grupo Desportivo e Recreativo 

das Figueiras, que passa a integrar o domínio público, estabelece que a área de cedência 

deverá ser considerada para futuros índices de construção, conforme consta da ficha 

anexa (Anexo 1) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e 

pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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7 - ADESER II � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

SOCIAL DA MARINHA GRANDE, IPSS � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE SOCIAL E SEDE DESTINADO AO 

DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS SUAS VALÊNCIAS SOCIAIS � CEDÊNCIA 

DE PARCELA DE TERRENO EM CASAL DO MALTA � CONSTITUIÇÃO DE 

DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia, devido à dificuldade encontrada em esclarecer com a Sr.ª 

Conservadora a situação do terreno que se pretende ceder à ADESER II.  
 
 
8 - APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA CONCELHIA 



 

142 - Presente informação n.º 06/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 24/01/2007, dando conta de que: 
 
1. Conforme o disposto na Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, no seu artigo 19º dedicado ao 

âmbito da educação: 
 
�1 � É da competência dos órgãos municipais participar no planeamento e na gestão dos 

equipamentos educativos e realizar investimentos nos seguintes domínios: 

a) Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar; 

b) Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do ensino 

básico. 

2 � É igualmente da competência dos órgãos municipais: 

a) Elaborar a carta escolar a integrar nos planos directores municipais; 

b) Criar os conselhos locais de educação. 

(�)� 

 
2. A Lei nº 159/99 de 14 de Setembro transferiu do Poder Central para as Câmaras Municipais 

a responsabilidade pela elaboração da Carta Escolar, documento pouco abrangente e que se 
entendia como pouco mais do que um mero levantamento das edificações escolares de cada 

município. 
 
3. Considerando que a terminologia de Carta Escolar foi alterada pelo Decreto-Lei nº 7/2003, 

de 15 de Janeiro para Carta Educativa, mas mais do que isto, constitui esta como um 
documento de planeamento, complementar ao PDM. 
 
4. A Carta Educativa passou a ser entendida como o principal instrumento de apoio à decisão 

por parte de quem tem a responsabilidade de gerir os destinos da educação e formação num 

determinado território. Trata-se de um instrumento de planeamento que, para além de se 

debruçar sobre a realidade existente, em termos dos tradicionais equipamentos educativos, 

agrega também outros equipamentos sociais e, tendo em conta as pessoas que quer servir, vai 
detectar as respostas mais eficientes aos anseios dessas populações. 
 
5. A competência de elaboração da Carta Educativa é da Câmara Municipal, e conforme se 

prevê no nº 4 do artigo 19º do Decreto Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro, o Município da Marinha 

Grande decidiu articular com os demais Municípios pertencentes à Associação de Municípios 
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da Alta Estremadura para o desenvolvimento conjunto da Carta Educativa, enquanto 
instrumento de planeamento e ordenamento da rede educativa de nível supra municipal. 
 
6. A AMAE contratualizou tal tarefa com a empresa PROGITAPE, com quem o Sector de 
Educação da Câmara Municipal tem vindo a trabalhar desde há dois anos a esta parte para a 

construção da Carta Educativa Municipal, tendo sido finalizado e entregue o documento no dia 
12.12.06 e que se apresenta em anexo a esta deliberação. 
 
7. Terminado esse processo, e como prevê o Decreto Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro, no nº 1 do 

art.º 19, impõe-se a aprovação da Carta Educativa pela Câmara Municipal, após discussão e 

parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, conforme acta em anexo, realizado a 12 

de Janeiro de 2007, ao que se seguirá o envio à Assembleia Municipal para aprovação posterior 

por aquele órgão. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 2), e considerando a mais valia 

de tal Carta Educativa enquanto instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo 

de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas 

de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização 

dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e socio-económico 

do nosso município, considerando os fundamentos da alínea a) do art.º 19º da Lei nº 

159/99, de 14 de Setembro, e do nº 1 do art.º 19º do Decreto Lei nº 7/2003 de 15 de 

Janeiro, delibera, ao abrigo das alíneas a) e b) do nº 2 do Art.º 64º da Lei nº 169/99 de 18 

de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, apreciar 

favoravelmente o Plano Director de Ensino e Formação /Carta Educativa do Concelho da 

Marinha Grande e remeter o mesmo à Assembleia Municipal, submetendo a Carta 

Educativa do Concelho à aprovação daquele órgão. 

 

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

Vereadores do P.S. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa absteve-se e proferiu a seguinte declaração de 

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

 

�Lamento que o Sr. Vereador da Educação não tenha tido a abertura e a sensibilidade para 

realizar um debate mais alargado, por exemplo, com a comunidade educativa, no sentido de 

virmos a considerar a possibilidade de construir centros educativos que muito valorizariam a 

rede escolar do concelho. Até porque, no âmbito do QREN, a prioridade vai para a construção 

de centros educativos e não para a valorização da rede existente, correndo pois o risco de não 

virmos a ser contemplados com financiamentos comunitários.  

Este debate e discussão é tanto mais necessário quanto esta definição de rede vai definir os 

nossos próximos 10/20 anos no sector da educação. 

O debate e a discussão mais ampla não prejudicaria nada no processo de aprovação tanto 

mais que a CMMG não tem nenhum projecto pronto a ser candidatado e aprovado.�  



O Sr. Vice-Presidente votou a favor e declarou o seguinte: 

 

�A proposta de Carta Educativa que a Câmara acabou de aprovar é, do meu ponto de vista, a 

solução que no contexto actual melhor serve os interesses do concelho e das populações.  

Em primeiro lugar porque permitirá dispor de um instrumento indispensável à formalização de 

candidaturas a financiamentos no âmbito do Quadro de Referências Estratégico Nacional, 
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condição imposta pelo Governo e cujo �timing� é neste momento bastante apertado. Em 

segundo lugar porque a presente proposta significa uma aposta na valorização e 

requalificação do nosso parque escolar com a rentabilização dos equipamentos educativos 

existentes que já são constituídas na sua maioria por centros educativos tal como o Ministério 

da Educação os define. Razão maior para apresentarmos e defendermos esta proposta é o 

facto de ela assentar numa política de proximidade e não de concentração o que, no nosso 

ponto de vista, é uma importante mais valia para as populações que residem nos diversos 

lugares do concelho. Acresce ainda o facto de as propostas contidas na Carta Educativa serem 

objecto de monitorização que naturalmente conduzirá a sucessivas actualizações em função 

das necessidades que venham a ser diagnosticadas.�      

 

No decurso da discussão do ponto antecedente o Sr. Vice-Presidente ausentou-se para ir 

representar a Câmara num evento a decorrer no Museu do Vidro, pela que a reunião foi 

interrompida no período compreendido entre as 17,00 horas e as 17,30 horas. 





9 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �ALCUNHAS MARINHENSES II�, DE 

DEOLINDA BONITA 

 
 
143 - Presente carta com registo de entrada n.º 12.208, de 29.12.2006, apresentada pela Sr.ª D. 

Deolinda Bonita, através da qual propõe a aquisição de exemplares do livro intitulado 
�Alcunhas Marinhenses II�, de que é autora; 
 
Presente Informação Interna n.º 01/2007, de 15.01.2007, do Sector de Bibliotecas da Divisão da 

Cultura e Património Histórico, propondo a aquisição de 50 exemplares do referido livro, à Sr.ª 

D. Deolinda de Sousa Matos Gaspar Bonita, residente na Rua Professor Melo Vieira, n.º 8 � 
2430 069 Marinha Grande, NIF 147 323 550, ao preço unitário de 18,00�, num total de 

900,00� (IVA incl.), como forma de apoiar e incentivar a actividade editorial de autores locais, 
contribuindo para o enriquecimento cultural do nosso concelho.  
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista na alínea q), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do 

livro �Alcunhas Marinhenses II�, à Sr.ª D. Deolinda de Sousa Matos Gaspar Bonita, 

residente na Rua Professor Melo Vieira, n.º 8 � 2430 069 Marinha Grande, NIF 147 323 

550, ao preço unitário de 18,00�, num total de 900,00� (IVA incl.), por reconhecer que a 

edição de livros, por parte de autores locais, se reveste de interesse cultural para o 

município. Dos livros a adquirir, dois exemplares deverão integrar o fundo documental da 

Biblioteca Municipal, e os restantes 48 exemplares deverão dar entrada no acervo 

bibliográfico da CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2007/A/76. 

 

A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - ATERRO DA � ANÁLISE DAS ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

EMPRESA  
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Relativamente a este ponto da ordem do dia o Sr. Vice-Presidente disse que o esclarecimento 
do assunto, de uma vez por todas, está prejudicado pelo facto de o Sr. Presidente não estar hoje 
presente na reunião. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira esclareceu mais uma vez o que se passou na reunião da 

VALORLIS em que esteve presente, tendo procedido à leitura de toda a acta da reunião de 

24/10/2006, em que representou a Câmara Municipal da Marinha Grande, a pedido do Sr. 
Presidente. 
 
Após a leitura da acta o Sr. Vereador manifestou o seu desagrado pela participação da Câmara 

nesta sociedade e também na SIMLIS, tendo deixado a seguinte pergunta: há, naquilo que foi 

lido, alguma atitude da sua parte que tenha desfavorecido a autarquia da Marinha Grande? 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa referiu que parece que a única discussão naquela reunião da 

VALORLIS, e pela leitura da acta, é a localização do aterro. A discussão das compensações é 

uma situação e discussão posterior, numa outra fase. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira leu a deliberação camarária de 17/04/2006, tendo 

referido que a leitura da acta da reunião da VALORLIS, nada diz em contrário daquilo que vêm 

dizendo, ou seja, não foi defendida naquela reunião  a posição tomada pela Câmara. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu que o Sr. Presidente dialogou com a Presidente da 
Câmara de Leiria quando ela aceitava o aterro em Leiria; quando ele vai à reunião da 

VALORLIS a posição da Câmara de Leiria já é diferente. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira referiu que depois da reunião da Câmara de 17/04/2006 

nada se ficou a saber sobre a localização do aterro pelo, que qualquer representante da Câmara 

teria que defender esta deliberação naquela reunião, uma vez que foi a única em que o assunto 

da localização do aterro foi abordado. Se houve alguma alteração a esta posição, defendida 

unanimemente por todos, nós desconhecemo-la. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que faz críticas políticas e não desonestidades 

políticas como aquelas que o Sr. Artur de Oliveira fez ainda hoje no Jornal da Marinha Grande. 
 
O Sr. Vice-Presidente pediu aos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Artur de Oliveira 

que não se desviassem do assunto em apreço e que não entrassem em diálogo. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que assumiu a posição da Câmara, embora 

nenhum daqueles negócios tenha sido tratado por si. 
Em relação à VALORLIS disse achar lamentável, porque todos cometem, devem é ter a 

honestidade suficiente para os admitir. 
 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira disse que entende que as reuniões da Câmara, com 

ofensas pessoais, não podem continuar. As pessoas devem defender-se com argumentos mas 
não com ofensas. 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que, à parte as paixões políticas, o que é absolutamente 

incontestável é o seguinte: 
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1. o que foi deliberado na reunião da Câmara; 
2. é verdade que a Câmara de Leiria tem tido posições dissonantes ao longo do processo; 
3. a matéria de distribuição de eventuais compensações não esteve em discussão na 

reunião cuja acta aqui foi lida; 
4. a Câmara de Leiria deixou a Câmara da Marinha Grande sem interlocutor directo para 

negociar a questão das compensações; 
5. é sua convicção de que o Presidente da Câmara deu conta aqui de que, tendo sido 

portador da proposta da Câmara, isso tinha conduzido a uma alteração aos valores 

iniciais de 30%/70%. 
Está pois convicto de que o Presidente da Câmara  defendeu a proposta de 50%/50%. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa colocou a seguinte questão: porque é que o 

Presidente da Câmara é portador da proposta fora da Assembleia, onde devia ter sido 

apresentada? Mesmo que Leiria votasse vencida, o que interessa é que a localização foi 

aprovada, pelo que a compensação deveria ter sido exigida, uma vez que a Marinha Grande é 

que sofre o impacto ambiental, e a pressão de exigir contrapartidas deveria ter sido feita à 

empresa, que era a interlocutora, e não a Câmara de Leiria. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião nesta altura, eram 19,10 horas, 
não tendo regressado.   
 
 
11 - INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

 

 

Dado que o Sr. Presidente não estava presente, não foi prestada a informação sobre a sua 

actividade. 





12 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia sete de Fevereiro de dois mil e sete, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.002.523,69 � (dois 

milhões, dois mil, quinhentos e vinte e três euros e sessenta e nove cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. VIABILIDADES CONSTRUÇAO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇAO 
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3. ESTUDOS DIVERSOS � NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE 

 

4. CONCURSO PÚBLICO N.º 01/06 (DEEM) PARA A EMPREITADA DE 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª 

FASE� � ANÁLISE DE PROPOSTAS � ADJUDICAÇÃO 

 

5. CONCURSO PÚBLICO N.º 03/06 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 � FIGUEIRAS� � ANÁLISE DE PROPOSTAS � 

ADJUDICAÇÃO 

 

6. CONTACTOS COM O MUNICÍPIO DO TARRAFAL EM CABO VERDE, 

COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE GEMINAÇÃO OU DE 

COOPERAÇÃO 

 

7. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO GABINETE DO 

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU 

NACIONAL DA FLORESTA 

 

8. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO PINHAL LITORAL DE FINS 

ESPECÍFICOS � PROPOSTA DE ESTATUTOS 

 

9. DOAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTAL PELO SR. HERMÍNIO DE 

FREITAS NUNES 

 

10. PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

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

VIDRO � MOTO CLUBE DE LEIRIA 

 

12. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BREJO � MOITA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 18/06 (DIRM) � PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS 

 

13. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTENTORES MONOBLOCOS 

PARA OS CAMPOS DE TÉNIS DA MARINHA GRANDE 

 

14. �AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NOS 

CONCELHOS DE MARINHA GRANDE E LEIRIA � EXTENSÃO DE REDE À 

ETAR NORTE DA SIMLIS� 

 

15. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/07 � 

DEEM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

16. REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO 
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1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

 

144 - REQ 455/07 � PC 118-07 � Presente requerimento de ADESER II, IPSS, com sede na 
Rua da Industria, Casal do Malta, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando 
informação prévia acerca da viabilidade de construção de uma Creche, Centro de 

Formação/Actividades Tempos Livres e Centro de Acolhimento Temporário, sito em Rua 

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

  

Informar que o presente pedido é considerado viável, sendo que, num eventual pedido de 

licenciamento nos termos agora propostos, ficará sujeito aos seguintes condicionalismos:  

 

a) Garantir 1 lugar de estacionamento por cada 50m2 de área coberta destinada a 

serviços; 

 

b) A construção terá que respeitar todas as normas legais e regulamentares previstas 

pelo RGEU, RMEU e demais legislação em vigor; 

 

c) Obter o parecer favorável a emitir pela Segurança Social, enquanto entidade 

coordenadora do processo; 

 

d) Apresentar parecer favorável emitido pelo Centro de saúde e pelo SNB. 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

145 - REQ 1407/06 � PC 262/06 � Presente requerimento de JULIO SALVADOR 

TIMOTEO, com residência na Rua 1º de Dezembro n.º 60, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

habitacional, sito na Rua dos Outeirinhos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar não ser viável a construção nos moldes solicitados, por ser a mesma passível de 

indeferimento ao abrigo do n.º 4 do artigo 24º 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, por afectar 

manifestamente a estética da povoação, dada a sua inadequada inserção no ambiente 

urbano envolvente. 

  

Mais se informa ser viável a construção no terreno em causa, devendo a mesma 

desenvolver-se segundo um plano marginal ao arruamento definido pela linha situada a 

8,0 m do eixo da via confinante e apresentar uma profundidade consentânea com a das 

construções envolventes, devendo igualmente contemplar uma cércea máxima de dois 

pisos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

146 - REQ 707/04 � PC 175/04 � Presente requerimento de LUIS ANTONIO GÂNDARA 

SANTOS, com residência na Rua Vasco da Gama n.º 30, Estação, Freguesia e Concelho da 

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

legalização de um telheiro, sito na Rua Vasco da Gama, Lote 4, Estação, Freguesia e Concelho 

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

  

Indeferir, ao abrigo do n.º 1 do artigo 31º 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, por contrariar o 

disposto no loteamento com alvará n.º 2/90. 

  

Mais deliberou informar ter transcorrido o prazo para apresentação de alegações ao 

abrigo dos artigos 100º e 101º do CPA. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

147 - REQ 367/07 � PC 678/04 � Presente requerimento de ILIDIO PEDRO RODRIGUES, 

LDA.,  com sede na Rua Travessa da Cruz n.º 25, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

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

construção de uma moradia e garagem, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais, Lote 16, 

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

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

148 - REQ 368/07 � PC 735/04 � Presente requerimento de ILIDIO PEDRO RODRIGUES, 

LDA.,  com sede na Rua Travessa da Cruz n.º 25, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

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

construção de uma moradia, garagem e muros, sita na Urb. Pinhal do Rei, Lote 17, Gaieiras, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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149 - REQ 366/07 � PC 677/04 � Presente requerimento de ILIDIO PEDRO RODRIGUES, 

LDA.,  com sede na Rua Travessa da Cruz n.º 25, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

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

construção de uma moradia e garagem, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais, Lote 15, 

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

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

150 - REQ 3431/06 � PC 608/06 � Presente requerimento de MARIA JOSÉ ILDEFONSO 

BOTA SILVA, com residência na Rua Empalhadeira de Garrafões n.º 25, Boavista, Freguesia 

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

construção de um muro, sito na Rua Empalhadeira de Garrafões n.º 25, Boavista, Freguesia e 

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

  

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

  

  b) O muro não poderá exceder a altura de 1,80 m. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
151 - REQ 3423/06 � PC 900/03 � Presente requerimento de LUCINDA ALVES PAULO, 
com residência na Rua Central n.º 30, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alterações a um barracão, sito na Rua 

2 n.º 20, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando que as obras a que se refere o presente processo 

se enquadram no disposto no artigo 6º 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, (obras isentas de licença ou 

autorização), dado que, ao invés de ser apresentado, como devia, um processo de 

comunicação prévia, dada a natureza das obras a realizar (duas paredes interiores), o 

processo deu entrada como se de um licenciamento se tratasse; 

  

A Câmara deliberou: 

  

Deferir a pretensão e proceder à emissão do respectivo alvará de licença de construção. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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152 - REQ 3629/06 � PC 643/06 � Presente requerimento de JOSE MANUEL SANTOS 

GASPAR, com residência na Rua da Faeira n.º 5, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de uma arrecadação agrícola, 

telheiro e muro, sitos na Rua da Faeira n.º 5, Garcia, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Deferir a construção do muro entre estremas com os seguintes condicionalismos: 

  

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

  

b) O muro não poderá exceder a altura de 1,80m; 

  

c) A emissão do alvará de licença de construção fica condicionado à apresentação do 

licenciamento junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro. 

  

Deferir a construção do telheiro com os seguintes condicionalismos: 

    

   a) Seja amplo e aberto; 

    

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

    

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

  

Indeferir a construção de �arrecadação agrícola�, dado a obra solicitada não se 

enquadrar no Art.º 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Dec.Lei 177/01 de 04 de Junho, não estando por isso isentas de licenciamento Municipal. 

  

Deve apresentar projecto de execução da obra que pretende levar a efeito, solicitando o 

seu licenciamento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
153 - REQ 30/07 � PC 368/06 � Presente requerimento de RUI VASCO MARQUES 

BERNARDO, com residência na Av. 25 de Abril, Lote 2, n.º 104, Apartado 664, Freguesia de 

Marrazes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

bloco habitacional, anexos e muros, sito na Rua da industria / Rua do Pinhal, Casal de Lobos, 
Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos 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;  
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2. Executar todos os acabamentos que se entenderem por necessários para o bom 

acabamento da obra. 

  

3. Mais deliberou informar que: 

  

  

a) A rede de ligação de águas residuais domésticas, deverá prever um sistema de 

bombagem eficaz de ligação ao colector, atendendo ao desnível verificado em 

relação ao colector público a que tem que ficar ligado, localizado na Rua do 

Pinhal; 

  

b) Quanto á caixa de ramal de ligação de águas residuais domésticas, deverá ficar 

localizada em espaço particular, no limite de propriedade, junto ao muro de 

vedação. 

  

c) Deverá de igual modo apresentar um perfil, que indique as cotas do terreno e a 

profundidade das caixas de visita até à caixa de ramal de ligação (inclusive). 

  

d) No local, não existe colector pluvial, pelo que a drenagem de águas pluviais 

constituída apenas por águas das caleiras e dos terraços, deverá ser drenada para 

o terreno permeável envolvente à construção; 

  

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

bloco habitacional constituído por 4 fracções, deverá prever-se a execução de um 

único ramal de abastecimento, a ligar a uma bateria composta por 4 contadores. 

  

f) Dado a inexistência de marcos de incêndios no local, deverá prever a execução de 

um, junto ao cruzamento da Rua do Pinhal e da Rua da Industria. 

  

g) Deverá por último, prever a correcção do traçado da curva, em toda a extensão do 

cruzamento da Rua do Pinhal e Rua da Industria, de forma a permitir um raio de 

visibilidade eficaz. 

 

h) Os materiais a aplicar no passeio e estacionamento devem de ser idênticos aos da 

envolvente, ou seja lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 

0,20x0,10x0,06m no passeio e de 0,20x0,10x0,08m (preto) no estacionamento, 

devendo o requerente fazer o remate entre o passeio/estacionamento e o pavimento 

existente em betuminoso. A delimitação entre o estacionamento e o pavimento 

betuminoso deve ser em lancil de betão de 0,08x0,22m prevendo-se um espelho de 

0,06 m. 

  

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

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

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

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

crescimento das ervas. 

  

4. Mais deliberou ainda informar, que a proposta de edificação constitui uma 

operação geradora de um impacto semelhante a um loteamento, nos termos da 

alínea c) do Art.º53º do R.M.E.U., por se considerar uma sobrecarga dos níveis de 
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serviço nas infra-estruturas e ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, tráfego, 

parqueamento e ruído.       

        

  Pelo exposto, considera-se vinculativa a respectiva taxa, designadamente: 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

a) Taxa de compensação ao município, face à não cedência de espaço verde, nos 

termos da Secção III do R.M.E.U.. 

  

Taxa de compensação =0.6xCxK, sendo; 

  

             C=438,90�/m2, segundo a Portaria nº430/2006 de 03 de Maio 

                         K=0,035 

logo,                                                                                                                                                                                    

  

                         0,6xCxK=0,6x438,90� x0,035= 9.2169�/m2 

  

As áreas de cedência correspondem a espaços verdes de utilização colectiva e a 

equipamentos de utilização colectiva, respectivamente de 28m2/120m2 e 

35m2/120m2, perfazendo um total de 568,60m2, de acordo com a Portaria 

nº1136/2001 de 25 de Setembro. 

  

então, 

  

                       9,2169�/m2 x568,6m2 =5240,729�. 

  

O valor pecuniário a pagar à Câmara corresponde a 5240,729�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

154 - REQ 3343/06 � PC 934/01 � Presente requerimento de JOSE VIOLANTE MADEIRA, 
com residência na Rua Sociedade de Beneficiência 1.º de Janeiro n.º 50, Camarnal, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades 

referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito 

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

  

Deferir os projectos das especialidades, com o condicionalismo de apresentar novas peças 

desenhadas rectificativas, na qual preveja para a rede de esgotos a ligação ao colector 

doméstico através de um único ramal e não a ligação a duas fossas estanques conforme 

apresentado em projecto.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

155 - REQ 168/07 � PC 615/06 � Presente requerimento de TELEPIZZA PORTUGAL, 

S.A., com sede na Rua Firmino Miguel, Torre 2, n.º 3, 9º, Lisboa, solicitando a aprovação dos 

projectos de especialidades referentes ao processo de licenciamento de um módulo para venda 
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de comidas e bebidas, sito em Av. José Gregório, Área Exterior do Supermercado, Freguesia e 

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

  

Deferir os projectos de especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

156 - REQ 4041/06 � PC 330/06 � Presente requerimento de ANABELA SOUSA JORGE, 
com residência na Rua dos Vidreiros n.º 39, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento de uma moradia unifamiliar, sita em Barqueiro, Freguesia de Vieira 
de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Deferir os projectos das especialidades, com o condicionalismo de apresentar dentro do 

prazo anteriormente estipulado para a entrega das especialidades de: 

 

1) projecto de drenagem das águas residuais domésticas devidamente elaborado, na qual 

preveja a ligação ao colector na Rua de Leiria, com a indicação em perfil das cotas do 

terreno até à caixa de visita do colector, compreendendo caderno de encargos e 

estimativa relativo às obras em causa. 

2) 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. 

 

 

157 - REQ 20/07 � PC 329/06 � Presente requerimento de FERNANDO MANUEL 

ASCENSO MOTA, com residência na Rua das Oliveiras n.º 6, Freguesia de Moita e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento de ampliação de um anexo, sita na Rua das Oliveiras, Freguesia de 

Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o projecto de estabilidade apresentado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

158 - REQ 106/07 � PC 288/06 � Presente requerimento de FERNANDO CAETANO 

ANTÓNIO, com residência na Rua do Pardieiro n.º 6, Casal dos Claros, Freguesia de Amor e 

Concelho de Leira, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 
processo de licenciamento de construção de uma moradia, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio 

de Morais, Lote 32, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

  

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

prazo anteriormente estipulado para entrega das especialidades de: 

  

a) novas peças desenhadas para a rede de saneamento doméstico, com a indicação em 

perfil das cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de ramal 

de ligação ( inclusive). 

b) 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. 

 

 

159 - REQ 131/07 � PC 10/06 � Presente requerimento de MARIA ISILDA FERNANDES 

DUARTE, com residência na Rua Central do Moinho de Cima n.º 46, Freguesia e Concelho da 

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

processo de licenciamento de construção de uma moradia unifamiliar e muro, sita na Rua 

Central do Moinho de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
160 - REQ 256/07 � PC 589/06 � Presente requerimento de MÁRMORES DO CASTELO, 

LDA., com sede na Rua António Batista n.º 7, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, sita na Rua Prof. José Custódio de Morais � Urb. Das Gaieiras, Lote 47, 
Gaieiras, 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, 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: 

  

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

de Setembro; 

  

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

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

destes serviços; 

  

c. 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. 

  

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

161 - REQ 4266/06 � PC 345/06 � Presente requerimento de ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO SOCIAL, com sede na Rua Actor Álvaro n.º 9, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades 
referentes ao processo de licenciamento de ampliação de um edifício de apoio social, creche e 

pré-primária, sito na Rua Actor Álvaro n.º 9, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da 

Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados, com o condicionalismo de 

apresentar aquando do levantamento da licença de construção, da declaração passada 

pela respectiva associação do técnico que subscreve o projecto, na qual se declare que este 

dispõe de qualificação adequada para elaborar e subscrever projectos de 

condicionamento acústico de edifícios, nos termos do n.º 2 do art.º 3.º do decreto-lei n.º 

129/2002, de 11 de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
162 - REQ 3678/06 � PC 213/05 � Presente requerimento de TOLCA-CONSTRUÇÃO, 

GESTÃO PATRIMONIAL E COMÉRCIO, S.A., com sede na Rua Ressano Garcia n.º 41 � 
2º Frente, Lisboa, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento de construção de uma moradia, sita na Rua Casal D�Anja, Lote 4, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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163 - REQ 4131/06 � PC 280/06 � Presente requerimento de LARLIZ-CONSTRUÇÕES 

IMOBILIARIAS, LDA., com sede na Praceta Quinta do Pastor n.º 17, Freguesia de Marrazes 

e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento de construção de um bloco habitacional, sita na Rua das Laranjeiras, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentadas, com o condicionalismo de 

apresentar dentro do prazo anteriormente estipulado para a entrega das especialidades, 

das conclusões finais em relação ao projecto do comportamento térmico do edifício, 

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

respectiva área. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
164 - REQ 3627/06 � PC 197/04 � Presente requerimento de ÁLVARO ANTUNES 

SIMÕES, com residência na Rua Álvaro Barros n.º 7, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento de construção de um bloco habitacional, sita na Rua Dr. Nicolau 

Bettencourt n.º 23/25, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
165 - REQ 440/07 � PC 30/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

SOC.CONST.OB.PUB.LDA, com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações aos projectos de especialidades da 

rede de águas e esgotos referentes ao processo de licenciamento de construção de uma moradia, 

anexo e muros, sita na Rua João Fresco, Pedra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades relativo á rede de águas e esgotos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

166 - REQ 441/07 � PC 246/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

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

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

rede de águas e esgotos referentes ao processo de licenciamento de construção de uma moradia, 

anexo e muros, sita na Rua A, Lote 118, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir os projectos das especialidades relativo á rede de águas e esgotos. 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
167 - REQ 442/07 � PC 245/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

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

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

rede de águas e esgotos referentes ao processo de licenciamento de construção de uma moradia, 

anexo e muros, sita na Rua A, Lote 117, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades relativo á rede de águas e esgotos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - ESTUDOS DIVERSOS � NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE 
 
 
Na sequência de Requisição Interna n.º 4854 de 29-12-2006 foi solicitada a requisição de 

serviços de �Apreciação dos pareceres e relatórios de vistoria emitidos para emissão do Alvará 

de Licença de Utilização�, de �Avaliação da viabilidade da recuperação das instalações 

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

�Avaliação económica do imóvel do novo mercado municipal, tendo em vista a sua alienação 

no interesse do Município�. 
 
Considerando que, de acordo com despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 
05-01-2007, a contratação destes serviços assume um carácter de urgência; 
 
Considerando que face ao orçamento anexo ao processo de aquisição a contratação dos serviços 

supra referenciados ascende a 4.900 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%; 
 
Considerando que esta despesa tem enquadramento orçamental na classificação 

orgânica/económica 0103/020214 de Estudos, pareceres, projectos e consultadoria; 
 
Considerando que a referida despesa é inferior a 1.000 contos (4.987,98 euros), sendo por isso 
passível do procedimento de adjudicação por ajuste directo nos termos da alínea a) do n.º 3 do 

art.º 81.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho; 
 
Considerando que a referida despesa se enquadra no âmbito das competências do Sr. 

Presidente, nos termos das alíneas f) e g) do n.º 1 do Art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e da alínea a) do n.º 1 

do Art.º 18.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho; 
 
Informa-se que, por despacho do Sr. Presidente datado de 12-01-2007, foi efectuada a 
adjudicação dos serviços de �Apreciação dos pareceres e relatórios de vistoria emitidos para 
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emissão do Alvará de Licença de Utilização�, de �Avaliação da viabilidade da recuperação das 

instalações destinadas a Mercado Municipal, face às normas de qualidade e utilização em 

vigor� e de �Avaliação económica do imóvel do novo mercado municipal, tendo em vista a sua 

alienação no interesse do Município�, com base no procedimento de ajuste directo, nos termos 

da alínea a) do n.º 3 do Art.º 81.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento deste acto praticado pelo 

Sr. Presidente. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 

 

� Tendo os relatórios apontado para um conjunto de anomalias perfeitamente supríveis e 

fáceis de orçamentar pelos serviços da Câmara, temo que o propósito de entregar a uma 

empresa exterior a elaboração de um orçamento ele não vá ao encontro das necessidades mas 

sim das posições políticas que têm vindo a ser manifestadas contra a abertura do Mercado 

Municipal.� 

 

O Sr. Vice-Presidente declarou o seguinte: 

 

�Penso ser relevante ficar registado em acta sobre este assunto que o estudo sobre os custos 

de intervenção no Mercado do Atrium decorreu de solicitação da Assembleia Municipal e que 

em vários momentos foi dada informação pelo Sr. Presidente da Câmara acerca da solicitação 

feita aos serviços técnicos da Câmara para elaborarem esse estudo que culminou com a 

assumpção por parte dos nossos técnicos da impossibilidade de serem eles a efectuá-lo. Assim, 

não haveria outra solução senão encomendar a uma entidade externa a realização dos 

referidos estudos.� 

 

 

4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/06 (DEEM) PARA A EMPREITADA DE 

�CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª 

FASE� � ANÁLISE DE PROPOSTAS � ADJUDICAÇÃO 

 
 
168 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Construção do Centro 

Empresarial da Marinha Grande � 2ª Fase�, acta e relatório da Comissão de Abertura do 

Concurso, Relatórios da Comissão de análise das propostas e Relatório final, propondo a 

adjudicação à firma: �Telhabel, Lda�, pelo valor de 1.135.000,00 euros (Um milhão, cento e 

trinta e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 180 

dias. 
 
A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

facto e de direito constantes dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia escrita, 

nos termos do art.º 101º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, delibera adjudicar 

à firma �Telhabel, Lda.�, pelo valor de 1.135.000,00 euros (Um milhão, cento e trinta e 

cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 180 dias, a 
empreitada de �Construção do Centro Empresarial da Marinha Grande � 2ª Fase�, bem 

como aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa. Mais delibera 

designar como seus representantes para fiscalizar a obra, a Senhora Eng.ª Ludmila 

Berardo e para chefiar como fiscal da obra a Senhora Eng.ª Maria João Oliveira. 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 08.02.2007 

Acta n.º 03 

 

 29 

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

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 
 
5 - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/06 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 � FIGUEIRAS� � ANÁLISE DE PROPOSTAS � 

ADJUDICAÇÃO 
 
 
169 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Beneficiação da Rua 4 - 

Figueiras�, acta e relatório da Comissão de Abertura do Concurso e Relatório da Comissão de 

análise das propostas, propondo a adjudicação à firma: �Transbarqueiro, Lda.�, pelo valor de 
203.084,50 euros (Duzentos e três mil, oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 210 dias. 
 
A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

facto e de direito constantes dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia escrita, 

nos termos do art.º 101º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, na qual não foram 

apresentadas quaisquer observações pelos concorrentes delibera adjudicar à firma 

�Transbarqueiro, Lda�, pelo valor de 203.084,50 euros (Duzentos e três mil, oitenta e 

quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 

execução de 210 dias, a empreitada de �Beneficiação da Rua 4 � Figueiras�, bem como 

aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa. Mais delibera designar 

como seus representantes para fiscalizar a obra, a Senhora Eng.ª Sara Marques Vidal e 

para chefiar como fiscal da obra o Senhor Eng.º Rui Vicente. 

 

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

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 
 
6 - CONTACTOS COM O MUNICÍPIO DO TARRAFAL EM CABO VERDE, COM 

VISTA À CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE GEMINAÇÃO OU DE COOPERAÇÃO 
 
 
 
O Sr. Presidente apresentou a seguinte declaração que deixa ao conhecimento da Câmara: 
 
De acordo com a deliberação nº 1179 de 14/12/06, tomada em resposta a uma recomendação da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi solicitado a todos os serviços um grande 

empenho na promoção de acções concretas de divulgação dos �8 Objectivos do Milénio� 

constantes da �Declaração do Milénio� aprovada em Assembleia Geral pelos 189 países 

membros da Organização das Nações Unidas em 2000. Os países signatários comprometem-se 
a alcançar até 2015 algumas metas que se consubstanciam essencialmente na luta contra a 

pobreza e a fome, a desigualdade de géneros, a degradação ambiental e o HIV/SIDA mas 

também na luta por um maior acesso à educação, por melhores cuidados de saúde e acesso a 

água potável nos países em vias de desenvolvimento. 
 
No que a Portugal diz respeito, esta recomendação visa particularmente os Países Africanos de 

Língua Portuguesa que, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações 

Unidas referente a 2006, se situam no grupo de países naquela condição, sem prejuízo de 
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poderem ser desenvolvidas acções de solidariedade com outros países que, embora nas mesmas 

condições, se situem fora deste universo. 
 
Sendo certo que grande parte das acções concretas passíveis de concretização, extravasam em 

larga medida as competências dos municípios em matéria de cooperação outras há, no entanto, 

que podem ser plenamente asseguradas ao nível das autarquias locais e que passam pela 
celebração de acordos de cooperação ou de geminação com municípios destes países, visando o 

conhecimento mútuo e a difusão da língua portuguesa mas também a realização de actos 

concretos de apoio em termos de formação profissional para os jovens oriundos daqueles 
municípios, na formação ao nível da actividade autárquica com a realização de estágios 

profissionais nas autarquias portuguesas, em áreas que podem ir desde o urbanismo, passando 

pelas águas e saneamento, pela educação, pela animação cultural e desportiva até à promoção e 

divulgação das suas próprias potencialidades turísticas tendo em vista a melhoria, tão rápida 

quanto possível, das condições de vida das suas populações. 
 
Em face de tão meritórios objectivos e na sequência de sugestão do GRIC, foram dadas pelo Sr. 

Presidente instruções ao Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação da Câmara 

Municipal, para desenvolver os contactos necessários com a Câmara Municipal do Tarrafal, em 

Cabo Verde, tendo por fundamentos os motivos que atrás se referem mas também outros 

constantes da informação anexa (Anexo 3), tendo em vista a celebração de um acordo de 

geminação ou de cooperação, a ser submetido a aprovação da Câmara e da Assembleia 

Municipal tão cedo quanto possível.  
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
   

7 - CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO GABINETE DO 

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU NACIONAL 

DA FLORESTA 

 

 

Presente informação do Museu do Vidro relativa à necessidade de criar um espaço de trabalho 

para o Gabinete do projecto para o desenvolvimento e implantação do Museu Nacional da 

Floresta. 
 
O Sector de Museus e Património Histórico e Natural procurou encontrar um espaço de 

trabalho onde pudesse ficar instalado o Biólogo afecto ao projecto, bem como para a realização 

de reuniões periódicas com o grupo de trabalho constituído por mais quatro elementos, sem no 

entanto prejudicar a actual articulação que existe em termos de sector, uma vez que as actuais 

condições/instalações não permitem receber o mesmo. 
 
Assim, a solução passa pela desafectação de parte do actual depósito de vidros do Museu do 

Vidro, para criar um gabinete para dois locais de trabalho. Os vidros estão neste momento a ser 

acondicionados em caixas e serão transferidos para um dos actuais depósitos de vidro do museu 

e onde se encontra o legado FEIS. 
 
Deste modo, esta alternativa permitirá criar um gabinete, para onde passará o técnico e todo o 

equipamento de design e montagem de exposições, assim como de material gráfico geral, sendo 
aí instalado também um posto de trabalho para o Inventário e Gestão de Colecções (Matriz).  
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No actual gabinete onde se encontra o Designer ficará instalado o Biólogo, assim como um 

espaço para reuniões para o grupo de trabalho. 
 
O novo espaço/gabinete será criado com a instalação de três divisórias de alumínio e folha de 

madeira com vidros, idênticas às existentes, cuja aquisição e montagem ascende a cerca de 

quatro mil euros. 
 
A Câmara Municipal toma conhecimento da necessidade de criar um espaço de 

trabalho/gabinete para implementação do projecto do Museu Nacional da Floresta e da 

necessária aquisição e montagem das divisórias por um montante de cerca de quatro mil 

euros. 

 

 

8 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO PINHAL LITORAL DE FINS ESPECÍFICOS 

� PROPOSTA DE ESTATUTOS 

 

 

170 - Presente mail remetido pela AMLEI, datado de 06/02/2007, registado sob o nº 1388, 

enviando a proposta de estatutos da Associação de Municípios do Pinhal Litoral. 
 
A Câmara apreciou o assunto e nos termos do previsto no art.º 64º, nº 6, alínea a) e para 

efeitos do art.º 53º, nº 2, alínea m), ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera solicitar à Assembleia 

Municipal autorização para integrar a �Associação de Municípios do Pinhal Litoral� de 

Fins Específicos, que se regerá pelos Estatutos em anexo (Anexo 4), e que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - DOAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTAL PELO SR. HERMÍNIO DE FREITAS 

NUNES 

 
 
171 - No dia 25 de Janeiro, o Sr. Hermínio de Freitas Nunes doou ao Arquivo Municipal da 

Marinha Grande 100 exemplares de um jornal intitulado �Os Unidos�, editado pela Comissão 

de Jovens da Paróquia da Marinha Grande entre 1991 e 1998. 
 
A Câmara Municipal analisou a presente informação e concordando com ela, delibera, no 

uso da competência prevista na alínea h), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar a doação do 

referido conjunto documental destinado a integrar o acervo do Arquivo Municipal. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
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172 - Presente Informação nº 11/06 de 14 de Novembro do Sector de Bibliotecas e Arquivo � 
Arquivo Municipal sobre proposta de eliminação de documentação existente à sua guarda, 

tendo como base a legislação em vigor.  
 
- Presente relação de séries documentais a eliminar, que se dá para os devidos efeitos por 

integralmente reproduzida. 
 
- Presente Parecer do Arquivo Distrital de Leiria. 
 
A Câmara Municipal após apreciação do referido documento e considerando que, 

A relação das séries documentais foi objecto de apreciação e posterior aprovação do 

serviço produtor. 

 

De seguida, a relação acima mencionada foi submetida a parecer do Arquivo Distrital de 

Leiria, tendo obtido parecer favorável. 

 

Delibera, no uso da competência prevista na alínea e), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, em 

conjugação com a Portaria nº 412/2001 de 17 de Abril, aprovar a eliminação da 

documentação constante na relação que faz parte integrante desta deliberação (Anexo 5). 

 

A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITA GRATUITA AO MUSEU DO 

VIDRO � MOTO CLUBE DE LEIRIA 

 
 
173 - Face à informação do Museu do Vidro relativamente ao pedido de visita gratuita � 
isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro � a realizar no âmbito do IV Moto Rali do 

Moto Clube de Leiria, por um grupo de cerca de noventa adultos de várias localidades do país, 

e atendendo a que a iniciativa tem como objectivo dar conhecer a Rota do Vidro, assim como a 
promoção turística e cultural da região e da Marinha Grande, dando a conhecer alguns locais, 
equipamentos e valências turísticas e culturais do concelho, potenciando áreas como o turismo 

cultural e de sol/praia, propõe-se a concessão da isenção das taxas de ingresso ao Museu do 

Vidro. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do art.º 7, do capítulo II do 

Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, isentar os 

participantes no IV Moto Rali do Moto Clube de Leiria das taxas de ingresso ao Museu 

do Vidro no dia 25 de Fevereiro.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BREJO � MOITA� � CONCURSO LIMITADO 

N.º 18/06 (DIRM) � PLANO DEFINITIVO DE TRABALHOS 

 

 
174 - Presente requerimento apresentado pela firma António Emílio Gomes e Filhos, Lda. a 
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solicitar a aprovação do plano de trabalhos definitivos e respectivo cronograma financeiro, 
relativo à empreitada em epígrafe. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que os elementos ora apresentados se 

conformam com o plano de trabalhos inicial, a Câmara Municipal delibera aprovar o 

plano definitivo de trabalhos e respectivo cronograma financeiro da empreitada 

designada por �Pavimentação da Rua do Brejo � Moita� de acordo com o disposto no n.º 

3 do art.º 159º do Dec. -Lei 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTENTORES MONOBLOCOS PARA 

OS CAMPOS DE TÉNIS DA MARINHA GRANDE 

 

 

175 - Presente a deliberação camarária de 30 de Novembro de 2006 relativa ao processo de 

aquisição de �Fornecimento e aplicação de contentores monoblocos para os Campos de Ténis 

da Marinha Grande�. 
 
Considerando que na referida reunião a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a realização da despesa e abrir o procedimento de consulta prévia para aquisição de 3 

contentores monoblocos, nos termos do art. 18.º n.º 1 alínea b) e art. 81.º n.º 1 alínea a) ambos 

do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, e de acordo com o art. 64.º n.º 1 alíneas d) e q) da Lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
Considerando que por lapso dos serviços não foi mencionado o critério de adjudicação para 

escolha da proposta, sendo esta uma das competências da entidade que autoriza a realização da 

despesa. 
 
A Câmara Municipal delibera que o critério de apreciação das propostas recebidas no 

âmbito do processo de �Fornecimento e Aplicação de contentores monoblocos para os 

Campos de Ténis da Marinha Grande� seja, nos termos do art. 55.º n.º 1 alínea b) 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, unicamente o do mais baixo preço. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

14 - �AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NOS 

CONCELHOS DE MARINHA GRANDE E LEIRIA � EXTENSÃO DE REDE À ETAR 

NORTE DA SIMLIS� 

 

 

176 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/02/07 e projecto da Lusitaniagás relativos 

a �Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural nos Concelhos de Marinha Grande e 

Leiria �Extensão de Rede à ETAR Norte da Simlis�, que aqui se dão por reproduzidos e ficam 

anexos à presente acta (Anexo 6), solicitando o parecer desta Câmara Municipal: 
 
 Da análise do projecto em questão, os serviços não encontraram matéria que obste a execução 

da rede, desde que a Lusitaniagás se comprometa a: 
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1. Não existindo rede de saneamento na zona,  aquando da sua construção e sempre que a 

sua execução colida com a rede de gás em causa, (tendo em atenção que a rede de 

saneamento funciona por gravidade e a rede de gás sob pressão, portanto independente 

da cota da conduta), alterar ou substituir as infra-estruturas existentes, a fim de permitir 
a execução das infra-estruturas de saneamento sem qualquer encargo ou contrapartida 
por parte da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

 
2. Pavimentação na integra da Rua da Vieira em camada de desgaste, uma vez que o 

pavimento existente está em bom estado; 
 

3. Reposição dos pavimentos nas devidas condições e com os mesmos materiais do 

existente inicialmente, salvo situações específicas que podem ser alteradas no momento 

por indicação destes serviços; 
 

4. Colocação das válvulas de ramal nas bermas (fora da faixa de rodagem). 
 

5. Deve ser acautelada a realização dos ramais ao mesmo tempo que a conduta é 

executada. Neste sentido, o pavimento deve ser reposto na largura da plataforma 
existente. 

 
6. Deve ser comunicado o início dos trabalhos de modo a compatibilizar a execução da 

rede de gás com as restantes infraestruturas. 
 
Informam ainda aqueles serviços, que sobre o atravessamento das diversas linhas de água, 

nomeadamente do Rio Liz, deve ser consultada entidade competente. 
 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera emitir parecer favorável, com as 

condicionantes supra referidas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � RESERVAS 

PERMANENTES DO MUSEU DO VIDRO � CONCURSO PÚBLICO N.º 01/07 � 

DEEM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 

177 - Presente projecto, memória descritiva, programa de concurso, caderno de encargos, 

medições, e plano de segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente informação da DEEM com a Ref. MJ./06/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do nº 2 do Artº 48º do Dec-Lei nº 59/99 de 2 de Março. 
 

O preço base do concurso é de 167.443,25 euros (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e 
quarenta e três euros e vinte e cinco cêntimos) 
 
Prazo de execução de 300 dias. 
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A obra poderá ser incluída no o objectivo 2.4.2.2 na acção 2007/I/63 � 1ª Fase � Reservas 
Permanentes do Museu e Jardim Central. 
 
Prevê-se que a obra decorra 6 meses em 2007 e o restante em 2008. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera autorizar a realização da 

despesa, de acordo com o artigo 18º, n.º1, alínea b), por remissão do artigo 4º, n.º 1, alínea 

b), ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, abrir concurso público para a 

Revitalização Do Património Stephens � Reservas Permanentes Do Museu Do Vidro e 

aprovar o respectivo Projecto, Memória descritiva, Programa de concurso, Caderno de 

Encargos � condições gerais e condições especiais, Medições e Plano de Segurança e 

Saúde, nos termos do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e do artigo 48º, n.º 2, alínea a), do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Delibera, ainda, nomear a comissão de abertura e análise de concurso, de acordo com o 

artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março: 

 

Comissão de Abertura: 

 

Efectivos: 

- Dr. Miguel Crespo � Presidente 

- Eng.ª Maria João Oliveira � Substitui o Presidente 

- Arq.ª Isabel Alves � Vogal 

Suplentes:   

- Eng.ª Cristina Silva  

- Dª Arminda Granja 

 
Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 

- Eng.ª Maria João Oliveira � Presidente 

- Arqº Miguel Figueiredo � Vogal 

- Eng.ª Ludmila Berardo � Secretária 

Suplentes:   

- Eng.º Jorge Junqueira 

- Eng.ª Carla Lucas 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra a Eng.ª 

Ludmila Berardo e para chefiar como fiscal da obra a Eng.ª Maria João Oliveira. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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16 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � JARDIM CENTRAL � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/07 � DIRM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 

178 - Presente projecto, memória descritiva, programa de concurso, caderno de encargos, 

medições, e plano de segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente informação da DEEM com a Ref. MJ./07/07, propondo a abertura de concurso público 

de acordo com o estipulado na alínea a) do nº 2 do Artº 48º do Dec-Lei nº 59/99 de 2 de Março. 
 

O preço base do concurso é de 318.963,18 euros (Trezentos e dezoito mil, novecentos e 
sessenta e três euros e dezoito cêntimos). 
 
Prazo de execução de 300 dias. 
 
A obra poderá ser incluída no o objectivo 2.4.2.2 na acção 2007/I/63 � 1ª Fase � Reservas 
Permanentes do Museu e Jardim Central. 
 
Prevê-se que a obra decorra 6 meses em 2007 e o restante em 2008. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera autorizar a realização da 

despesa, de acordo com o artigo 18º, n.º1, alínea b), por remissão do artigo 4º, n.º 1, alínea 

b), ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, abrir concurso público para a 

Revitalização Do Património Stephens � Jardim Central e aprovar o respectivo Projecto, 

Memória descritiva, Programa de concurso, Caderno de Encargos � condições gerais e 

condições especiais, Medições e Plano de Segurança e Saúde, nos termos do artigo 64º, n.º 

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

de Janeiro e do artigo 48º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Delibera, ainda, nomear a comissão de abertura e análise de concurso, de acordo com o 

artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março: 

 

Comissão de Abertura: 

 

Efectivos: 

- Dr. Miguel Crespo � Presidente 

- Dr.ª Helena Godinho (Substitui o Presidente) 

- Eng.ª Edite Moniz � Vogal 

Suplentes:   

- Eng.ª Cristina Silva 

- Eng.º Jorge Junqueira  

 

Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 
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- Eng.º Rui Vicente � Presidente 

- Arqª Isabel Alves � Vogal 

- Eng.ª Edite Moniz � Secretária 

Suplentes:   

- Eng.ª Sara Vidal 

- Eng.ª Carla Lucas 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra Eng.ª 

Edite Moniz e a Arqª Isabel Alves e para coordenar o Eng.º Rui Vicente.  

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

179 -  Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade  aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

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

19,50 horas, deixando um apelo muito forte para que o clima das reuniões seja diferente, 

sem ofensas pessoais. 

 

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

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

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

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 
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