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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

dois de Fevereiro de dois mil e 

sete.        

 

 

 

 

Aos vinte e dois 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 Presidente, 

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

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

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,40 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira 

ausentaram-se da reunião após a aprovação do ponto 38 dos assuntos incluídos na ordem do 
dia , com a epígrafe: �3.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2007 � 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007�, não tendo 

regressado. 
    
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 
votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 





ORDEM DO DIA 
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1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

2. VISTORIAS DE INFRAESTRUTURAS 

3. 2.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 
4. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS NA 

SEQUÊNCIA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PITER 

�LEIRIA/FÁTIMA 2005� 

 

5. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AOS BLOCOS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL/BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR � 

 

6. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO RETIDA INDEVIDAMENTE NA OBRA 

�PARQUE DA CERCA� 

 

7. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REPARAÇÃO DO PAVIMENTO NO ENTRONCAMENTO DA RUA 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COM AVª 1º MAIO� 

 

8. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REABILITAÇÃO DA RUA VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO� 



9. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE� 

 

10. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA� 

 

11. APRECIAÇÃO DE PARECER REMETIDO PELA TUMG, EM À CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, PEDIDO AO SR. DR. PEDRO MAIA, 

ASSISTENTE DA FACULDADE DE DIREITO DE COIMBRA 

 

12. ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG, EM 

 

13. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 

14. �EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE 

ÁGUA NA AMIEIRINHA� � C LIMITADO 10/04 � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

15. �EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS� � AJUSTE DIRECTO N.º 26/06 � DIRM � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

16. �PEQUENA AMPLIAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA 

RUA DO PORTINHO � GARCIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 25/06 � DIRM � 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
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17. �PEQUENA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE UM TROÇO DE 

COLECTOR DOMÉSTICO NA RIBEIRA DA EMBRA� � AJUSTE DIRECTO 

N.º 24/06 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

18. �REMODELAÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO EXISTENTE NO LARGO 

DAS FINANÇAS� � AJUSTE DIRECTO N.º 08/05 � DIRM � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

19. �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA MANUEL LARANJEIRO 

GUERRA� � C. LIMITADO 05/05 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

20. �SUBSTITUIÇÃO E NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO EM 

DIVERSAS RUAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 27/06� � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

21. �REQUALIFICAÇÃO DA INSERÇÃO DA RUA DIOGO STEPHENS COM A 

AVª VICTOR GALLO � AJUSTE DIRECTO Nº 18/06 � DIRM� � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

22. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA BREJO DO OLHO � 

PICASSINOS� � AJUSTE DIRECTO N.º 18/04 � DIRM � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

23. �REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS � MARINHA GRANDE� � CONCURSO LIMITADO N.º 03/06 

� DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

24. �EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DAS PORTAS VERDES� � AJUSTE 

DIRECTO 03/06 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

25. �EXECUÇÃO DE RAMAIS NA RUA DA FONTE � FIGUEIRAS� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 20/04 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

26. �COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO CORGO NORTE � COMEIRA� � C. 

LIMITADO 06/05 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

27. �REPARAÇÃO DA COBERTURA DO MUSEU DO VIDRO� � AJUSTE 

DIRECTO Nº 48/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

28. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS PASSAGENS � AMIEIRA� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 32/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

29. �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA EDP NA RUA 10 DE JUNHO � 

PICASSINOS� � AJUSTE DIRECTO Nº 18/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

30. �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA PORTUGAL TELECOM NA RUA 

SANTOS BAROSA E NA RUA 10 DE JUNHO� � AJUSTE DIRECTO Nº 16 /00 � 

RECEPÇÃO DEFINITIVA 
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31. �CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO Nº 3 DA FAE� � C. 

LIMITADO Nº 19/01 � DIRM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

32. �ARRANJOS DE PASSEIOS PARA ZONA DE VENDAS NA PRAIA DA 

VIEIRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 49/04 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

33. �ARRANJOS NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO� � C. LIMITADO 09/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

34. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS BENTOS � AMIEIRA� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 30/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

35. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO VALE� � AJUSTE DIRECTO N.º 16/01 � 

DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

36. �EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS E PEDONAIS NA ZONA 

DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE�. REVISÃO DE PREÇOS 
 

37. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE RAMAL DE 

SANEAMENTO. SB MOLDES COMÉRCIO DE MOLDES, LDA. 

 

38. 3.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 � 1.ª 

REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

39. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE SANEAMENTO E 

RESTITUIÇÃO DA MESMA. RENATO GUILHERME NOGUEIRA 

GONÇALVES 

 

40. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. 

PROMOEL EMP. TURÍSTICOS DE S. PEDRO DE MOEL, SA. 

 

41. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE RAMAL DE 

SANEAMENTO. CONDOMÍNIO PRÉDIO N.º 23 DA RUA DA FONTE 

VELHA. 

 

42. RECLAMAÇÃO DE FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. AR NAS 

CONDUTAS. CARLA ALEXANDRA SANTOS ALMEIDA E JOÃO PAULO 

SANTOS ALMEIDA. 

 

43. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MARIA TERESA FÉTEIRA EMÍDIO, INQUILINA DO MUNICÍPIO E 

RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 3 2.º ESQ.º, 

CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

44. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MARIA MANUELA ENCARNAÇÃO PAULO DE JESUS, INQUILINA DO 

MUNICÍPIO E RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º 

ESQ.º MOITA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO 
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45. PEDIDO DE NIVELAMENTO DO MURO NA ZONA TARDOZ, EFECTUADO 

POR INQUILINA RESIDENTE EM HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA RUA 

ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 88, POR MOTIVOS DE SEGURANÇA 

 

46. VENDA DE FRACÇÃO EM REGIME DE PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO 

MORADOR-ADQUIRENTE JOAQUIM PINTO DUARTE FERNANDES, 

ATRAVÉS DE AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA 

 

47. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

48. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 





PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira começou, antes da ordem do dia, por falar sobre a 
planta relativa ao concurso do dia da criança � direitos da criança inscritos em placas 

expositoras, com aproximadamente 1,80 m. 
A Arquitecta Isabel Alves entende que o proposto não destoa do existente no Parque da Cerca , 

embora possa estar aberta a outras sugestões. 
A dúvida surgida é a do impacto que pode causar a colocação de tantas estruturas. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa sugeriu que a carpintaria fizesse 1 ou 2 placares  
para se verificar �in loco� o impacto que poderá vir a ter, antes de se avançar para a execução 

da totalidade. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho concordou com esta sugestão. 
Ficou decidido avançar com esta ideia. Se não for viável, ponderar-se-á a hipótese de criação 

de um �canto dos direitos da criança�, em vez da colocação das referidas placas..   






1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

180 - REQ 2923/06 � PC 520/06 � Presente requerimento de ISABEL MARIA SOUSA 

PEDROSA, com residência na Rua da Portela n.º 133, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

muro, sito na Rua da portela n.º 133, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

   

1 � Relativamente ao telheiro: 

    

a)  seja amplo e aberto; 
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b)  possua um pé-direito não superior, no ponto mais desfavorável, a 2.40m;  

   

c)  tenha cobertura em telha cerâmica idêntica à da moradia. 

   

2 � Relativamente ao muro: 

   

a) Seja executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

  

b) Não possua uma altura superior a 1,80 m, contado a partir da cota natural do 

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

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

elementos gradeados com a altura máxima de 0.70 m.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
181 - REQ 467/07 � PC 88/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO SILVA MENDES, 
com residência na Travessa dos Marmeleiros n.º 11, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de obras de beneficiação de uma 

moradia, sita na Travessa dos Marmeleiros n.º 11, 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. 

 
 
182 - REQ 4386/06 � PC 771/06 � Presente requerimento de MANUEL CRUZ 

PRUDENCIO, com residência na Rua da Sede n.º 12, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de obras de 

beneficiação de um prédio, sito em Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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183 - REQ 245/07 � PC 51/07 � Presente requerimento de TRADILUSA-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Rua António Batista Filho 

n.º 14, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando aprovação para 
ocupação de via pública, em Juncal, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

184 - REQ 374/07 � PC 69/07 � Presente requerimento de MARIA MARLENE ROQUE 

MOITEIRO, com residência na Rua da Azambuja n.º 27, 1º, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando aprovação para ocupação de via pública, na Rua da Azambuja n.º 27, 1º, 

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

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

 

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

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

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

Municipal de Edificações Urbanas). 

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
185 - REQ 200/07 � PC 31/07 � Presente requerimento de JOSÉ PAULO GONÇALVES 

SEQUEIRA, com residência na Rua António Luis Gomes n.º 1, Praia da Vieira, Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 
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licenciamento de obras de beneficiação de uma moradia, sita na Avenida da Articulação, Lote 

34, Loja 40, 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. 

 

 

186 - REQ 305/07 � PC 61/07 � Presente requerimento de RUI GREGÓRIO LAVOS, com 
residência na Rua D. Franklim Vieira Dias n.º 16, 8º, Talhões, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

de beneficiação de uma moradia, sita na Rua das Giestas n.º 2, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

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

 

 

187 - REQ 4276/06 � PC 742/06 � Presente requerimento de MARIA LASALETE SANTOS, 
com residência na Rua António Vitorino n.º 23, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um telheiro, sito na Rua António Vitorino n.º 23, Praia da Vieira, Freguesia de 

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

  

Informar que a obra solicitada não se enquadra 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 

isenta de licenciamento Municipal. 

  

Deve apresentar processo de licenciamento, devidamente elaborado e instruído, nos 

termos do disposto no Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, e demais legislação conexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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188 - REQ 188/07 � PC 29/07 � Presente requerimento de NATALINA LEAL FONTE, com 
residência na Rua Gente da Vieira n.º 7, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de obras de beneficiação de uma 
moradia, sita na Rua Gente 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. 

 

 

189 - REQ 3970/06 � PC 529/06 � Presente requerimento de JOAQUIM CASTELÃO 

FERREIRA, com residência na Rua Manuel Trezentos n.º 10, Carvoeira, Freguesia de 
Caxarias e Concelho de Ourém, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de uma moradia bifamliar, sita na Rua B, Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira de 

Leiria 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) Planta com a descrição da PH rectificada; 

  

c) Peças escritas que rectifiquem a descrição da Propriedade Horizontal, onde 

conste que o espaço envolvente à construção, independentemente de ser de uso 

privado de cada uma das fracções, é no entanto espaço comum; Deverá ainda 

indicar quais as partes comuns de uso comum da construção. 

  

d) A planta de implantação que indique, junto à via pública, a bateria de 

contadores de água e os receptáculos postais; 

  

e) Apresentar peças desenhadas rectificativas que consagrem a criação de um   

único acesso comum às duas fracções; 

  

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; 
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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 A edificação do muro a tardoz fica condicionada à prévia autorização do Domínio 

Público Hídrico. 

  

1.7 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.   

 

 

190 - REQ 4012/06 � PC 387/06 � Presente requerimento de JOÃO MARQUES PEREIRA, 
com residência na Rua Hélder Luciano Roldão n.º 29-A, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

para habitação e muros, sito em Brejieiras, 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) Apresentação do projecto de requalificação do espaço público confinante com o 

arruamento a poente, e do espaço privado de uso comum do condomínio, a 

nascente; 
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c) Peças gráficas esclarecedoras do sistema de ventilação das boxes localizadas a 

poente; 

  

d) Peças gráficas prevendo a existência de uma saída de emergência da cave, para 

peões, sem ser feita à custa do portão de acesso automóvel; 

  

e) Elementos escritos em falta, atendendo a que não finalizou a memória descritiva.   

  

2. Mais deliberou informar que: 

  

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

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

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

de Setembro; 

  

2.2 A caixa do contador deverá ficar instalada no muro que faz limite da propriedade 

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

destes serviços; 

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

2.4 Deverá proceder à execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao 

bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação do presente processo por se 

ter declarado impedido, nos termos do art.º 44ª, n.º 1, alínea b) do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que o requerente é seu familiar (primo).   

 

 

191 - REQ 128/07 � PC 427/06 � Presente requerimento de JOSÉ VITAL GOMES, com 
residência na Rua 30 n.º 17, Casal Galego, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, sita na Rua 30, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. 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 a Rua Santa 

Filomena, cujo alinhamento, dimensões e materiais deverão ser oportunamente 

solicitados aos serviços técnicos desta câmara; 
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c) A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

2. Informar que:  

  

a) A operação de destaque aponta-se favorável, 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) Deverá ser emitida a respectiva certidão, 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, 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 área cedida ao domínio público é de 35.12 m2 e a capacidade de construção 

bruta atribuída à parcela remanescente é de 361.6 m2, face a aplicação do índice 

de construção bruto 0.6, nos termos do preceituado no n.º 8 do Art.º 5º do 

regulamento do PDMMG, deduzida já a área total de construção bruta de 95 m2, 

relativa às edificações anteriormente licenciadas sobre a mesma.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.   

 

 

192 - REQ 84/06 � PC 16/06 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA -VIDROS, 

S.A., com sede na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento da construção de um armazém, sito na Rua da Estação, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Analisado o processo, assim como as informações e demais elementos técnicos nele 

constantes, e na sequência da deliberação tomada em reunião de 30-11-2006, os Serviços 

Técnicos da DATLO elaboraram um estudo que garante uma correcta inserção de 
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alterações às condições físicas actualmente existentes ao longo da periferia do terreno em 

causa, permitindo uma melhor requalificação viária (e urbana) do espaço confinante. 

  
Considerando que em resultado daquele estudo foi realizada uma reunião com a empresa 

requerente no Gabinete do Vereador Sr. Artur Oliveira, na qual o representante da 

mesma, Engº. Gilberto, aceitou a concretização do estudo camarário alternativo; 

  

Considerando que tal estudo implicará a alteração do teor da deliberação supra referida, 

na parte relativa aos condicionalismos do licenciamento, de modo a adequá-los à nova 

proposta, mais favorável à requerente, 

  

A Câmara, ao abrigo do disposto no art.º 147.º com remissão expressa para os artigos 

140.º n.º 2 alínea a), 142.º n.º 1 e 145.º n.º 3, todos do CPA - Código do Procedimento 

Administrativo, delibera alterar, aquela deliberação de 30/11/2006, com efeitos 

retroactivos, passando a mesma a ter a seguinte redacção: 

  

�Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

1.1.- Peças desenhadas e escritas rectificativas que adeqúem a proposta ao estudo 

elaborado pelos serviços técnicos da Câmara, anexo à presente deliberação, 

nomeadamente no que respeita aos arranjos exteriores e à requalificação do espaço 

público envolvente ao prédio; 

  

1.2.- Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

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

que neste caso se deverá fazer especial referência ao seu tratamento e escoamento, 

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, 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; 

  

1.3.- 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 em função do estudo referido em 1.1; 

  

1.4.- 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.  

 
 

193 - REQ 279/07 � PC 33/06 � Presente requerimento de NELSON FILIPE RODRIGUES 

BRANCO, com residência na Rua das Cavadas n.º 21, Pedrulheira, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 
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moradia unifamiliar, sita na Rua António Maria da Silva, 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 aplicáveis, nos termos do n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

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

 

b) Planta de implantação à escala 1/200 com a construção alinhada pela moradia 

existente a norte.  

 

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

da Silva, cujo alinhamento dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

pintados. 

   

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

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

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

Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá aplicar-se a 

alínea anterior, numa extensão de até 1,50m, a contar do limite do passeio, não 

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

  

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

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

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. 

 

 

194 - REQ 2297/06 � PC 432/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO INACIO MATOS, 

LDA., com sede na Av. Vitor Gallo n.º 62, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de obras de beneficiação de um edifício, 

sito na Av. Vitor Gallo n.º 58, R/c, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que as obras em causa são passíveis de licenciamento, pelo que deve apresentar 

o respectivo processo, devidamente elaborado e instruído, nos termos do disposto no 

Decreto � Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e demais legislação conexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

195 - REQ 3217/05 � PC 151/05 � Presente requerimento de BARCLAYS BANK, PLC,  
com sede na Av. da República n.º 50, 2º, Lisboa, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da adaptação de uma fracção de um edifício para agencia bancaria, sito em Av. 

Vitor Gallo, n.º 11, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
 

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

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

aplicáveis, designadamente a alínea a) do ponto 1 do artigo 11º da Portaria 1110/01 de 19 

de Setembro, por não apresentar documento comprovativo da legitimidade para a 

execução da obra pretendida. 

  

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

100º e 101º do CPA, sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  
 
Mais se delibera cometer à fiscalização vá ao imóvel fazer o ponto da situação e elaborar 

auto de notícia se concluir justificar-se. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.   

 

 

REQ 362/07 � PC 346/06 � APPACDM  - processo retirado, por se encontrar em falta um 
documento. 
 
 

2 - VISTORIAS DE INFRAESTRUTURAS 

 

 

196 - Presente requerimento de MANUEL FAUSTO NEVES, titular do alvará  de loteamento 

08/00, referente ao prédio sito na Rua Vila Real de Santo António, Embra da freguesia e 
Concelho de Marinha Grande, a solicitar e recepção definitiva das obras de urbanização. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Recepcionar definitivamente as obras de urbanização, conforme auto anexo, e mandar 

libertar a garantia bancária nº 30.47783.7850, datada de 14.09.98, do Banco Totta & 

Açores. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.   
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197 - Presente requerimento de PIRISCACONSTROÍ � CONSTRUÇÕES, LDA., titular do 
processo de licenciamento de construção de um edifício, PC 501/01 com o alvará de licença nº 

571/03 de 16.09, do prédio sito na Rua Joaquim Tomé Feteira, Vieira de Leiria, a solicitar a 

recepção provisória das obras de urbanização constantes do mesmo. 
  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 

  

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

 Indeferir o pedido, por, de acordo com auto anexo, as referidas obras não se encontrarem 

em condições de ser recebidas provisoriamente, nomeadamente por não se encontrar 

executada a camada de desgaste prevista no projecto aprovado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.   

 



3 - 2.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007





O assunto foi discutido e votado a seguir ao ponto 37 da ordem do dia. 





4 - ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS NA 

SEQUÊNCIA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PITER 

�LEIRIA/FÁTIMA 2005� 





198 - Na sequência de ofício com registo de entrada 698 de 22 de Janeiro de 2007, o qual se 

anexa, foi a Câmara Municipal da Marinha Grande notificada para o envio dos documentos 

necessários à celebração do Acordo de Colaboração supra referido. 
 
De acordo com as condições inerentes à celebração do mesmo, o Município da Marinha Grande 

tem de proceder à abertura de uma conta bancária em instituição financeira na qual serão 

efectuados todos os movimentos financeiros relacionados com o projecto em causa. 
 
Considerando que nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro � (�) A abertura 

de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser 

tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do 
órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue (�)�. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do 

POCAL, proceder à abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos na 

sequência da celebração do Acordo de Colaboração no âmbito do PITER �Leiria/Fátima 

2005�, sendo intervenientes na movimentação das mesmas: 

 

 João Barros Duarte, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande; 
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 Alberto Filomeno Esteves Cascalho, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 

 Maria Isabel Simões da Silva António, na qualidade de Tesoureira Especialista do 

quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

 Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Tesoureira do quadro da 

Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AOS BLOCOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL/BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR � 

 

 

199 - Presente informação da secção de contabilidade e carta do adjudicatário da obra em 

epígrafe, Matos e Neves, Lda., a solicitar a restituição da importância retida para reforço de 

caução aquando do pagamento do auto de medição nº 1 da obra mencionada, na importância de 

3.392,13�, enviando para sua substituição a Garantia Bancária nº 06/310/42397 do Banco BPI, 

S.A., no valor de 3.392,13 euros. 
 
A Câmara apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o nº 4, do art.º 

211º, do Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, aceitar a referida Garantia Bancária e 

restituir as importâncias de 3.392,13�, retida através da guia nº 425 de 18-07-2006, em 

nome do adjudicatário Matos e Neves, Lda. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO RETIDA INDEVIDAMENTE NA OBRA �PARQUE 

DA CERCA�





200 - Na sequência de informação 16-AF/2007 da Secção de Contabilidade, foi retido 

indevidamente a importância relativa a 5% de caução da empreitada do �Parque da Cerca� 

adjudicada à empresa Lena, Engenharia e Construções S.A., conforme discriminação anexa: 
   

Auto Factura 
Valor 
s/Iva 

Caução 

Retida O.P. Data Pagamento 
Guia 

Receita 
Data 

Recebimento 

18 
 
500281/05  

  1.095,00 
�         54,75 �  2424 07-06-2005 513/2005 07-06-2005 

38 600010/06 
  2.900,00 
�  

     
     145,00 �  1305 20-04-2006 215/2006 20-04-2006 

39 600097/06 
  2.900,00 
�       145,00 �  1306 20-04-2006 216/2006 20-04-2006 

 
A Câmara apreciou a informação prestada e delibera restituir à empresa Lena, 

Engenharia e Construções S.A. a importância de 344,75� (trezentos e quarenta e quatro 

euros e setenta e cinco cêntimos), retidas indevidamente através das guias nº513 de 07-06-

2005; 215 de 20-04-2006 e 216 de 20-04-2006 da empreitada do �Parque da Cerca�. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





7 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REPARAÇÃO DO PAVIMENTO NO ENTRONCAMENTO DA RUA BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS COM AVª 1º MAIO�





201 - Presente informação da secção de contabilidade e carta do adjudicatário da obra em 

epígrafe, Asibel Construções, S.A., a solicitar a restituição da importância retida para reforço 

de caução aquando do pagamento dos autos de medição nº 1 da obra mencionada, na 
importância de 744,00 euros, enviando para sua substituição a Guia de Depósito na Caixa Geral 

Depósitos, Agencia da Batalha, no valor de 496,00 euros, correspondente a 10% do valor da 

adjudicação.  
 
A Câmara apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o nº 4, do art.º 

211º, do Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, aceitar a Garantia Bancária e restituir a 

importância de 744,00 euros, retida através da guia nº 428 de 10-07-2006, em nome do 

adjudicatário Asibel Construções S.A. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





8 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REABILITAÇÃO DA RUA VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO�





202 - Presente informação da secção de contabilidade e carta do adjudicatário da obra em 

epígrafe, Matos e Neves, Lda., a solicitar a restituição da importância retida para reforço de 

caução aquando do pagamento do auto de medição nº 1,2,3 e auto de revisão preços da obra 

mencionada, na importância de 166,25�, 2.122,50�, 341,15� e 177,85� enviando para sua 

substituição a Garantia Bancária nº 06-310-42396 do Banco BPI, S.A., no valor de 2.807,75 
euros. 
 
A Câmara apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o nº 4, do art.º 

211º, do Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, aceitar a referida Garantia Bancária e 

restituir as importâncias de 166,25�, 2.122,50�, 341,15� e 177,85�, respectivamente, retida 

através das guias nº 598 de 29-07-2005, 776 de 26-09-2005, 89 de 23-02-2006 e 676 de 25-

10-2005, respectivamente, em nome do adjudicatário Matos e Neves, Lda. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





9 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE� 





203 - Presente informação da secção de contabilidade e carta do adjudicatário da obra em 

epígrafe, Asibel Construções, S.A., a solicitar a restituição da importância retida para reforço 

de caução aquando do pagamento dos autos de medição nº 1, 2 e 3 da obra mencionada, na 
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importância de 3.905,34 euros, 497,94 euros e 276,38 euros, respectivamente, enviando para 

sua substituição a Garantia Bancária 07/005/44062 do Banco BPI, no valor de 30.382,92 euros, 

correspondente a 5% do valor da adjudicação. 
 
A Câmara apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o nº 4, do art.º 

211º, do Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, aceitar a Garantia Bancária e restituir as 

importâncias de 3.905,34 euros, 497,94 euros e 276,38 euros, retida através das guias nº 

906 de 28-12-2006, 1024 de 29-12-2006 e 1025 de 29-12-2006 respectivamente, em nome do 

adjudicatário Asibel Construções, S.A. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DA EMBRA� 

 

 

204 - Presente informação da secção de contabilidade e carta do adjudicatário da obra em 

epígrafe, Construções Pragosa, S.A., a solicitar a restituição da importância retida para reforço 

de caução aquando do pagamento dos autos de medição nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 13 da obra 

mencionada, na importância de 358,59�, 708,65�, 247,52�, 586,73�, 263,26�, 2.373,94�, 
5.602,50� e 3.206,81� enviando para sua substituição a Garantia Bancária nº 36230488085994 

do Banco Santander Totta, S.A., no valor de 15.860,66 euros, correspondente a 5% do valor da 
adjudicação.  
 
A Câmara apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o nº 4, do art.º 

211º, do Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, aceitar a referida Garantia Bancária e 

restituir as importâncias de 358,59�, 708,65�, 247,52�, 586,73�, 263,26�, 2.373,94�, 

5.602,50� e 3.206,81�, retidas através da guia nº 429 de 18-07-2006, 446 de 18-07-2006, 469 

de 11-08-2006, 671 de 24-10-2006, 670 de 24-10-2006, 828 de 22-11-2006, 1011 de 28-12-

2006 e 1012 de 28-12-2006, respectivamente, em nome do adjudicatário Construções 

Pragosa, S.A. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - APRECIAÇÃO DE PARECER REMETIDO PELA TUMG, EM À CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, PEDIDO AO SR. DR. PEDRO MAIA, 

ASSISTENTE DA FACULDADE DE DIREITO DE COIMBRA 

 

 

A Câmara tomou conhecimento do referido parecer, distribuído a todos os membros do 

executivo em anterior reunião. 

 

 

12 - ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DIVERSAS À EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG, EM 
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205 - Na sequência de informação de 15-12-2006 e requisição interna n.º 4904 de 18-12-2006 
ambas da Sr.ª Eng. Cristina Silva, Chefe da DATLO, é solicitada a realização de procedimento 

de aquisição tendo em vista o aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador, 

considerando que o contrato de prestação destes serviços celebrado com a empresa municipal 

TUMG, EM cessa no dia 23-02-2007. 
 
Deste facto a própria empresa municipal TUMG, EM informa o município através do ofício 

com registo de entrada 260 de 09-01-2007. 
 
Através do ofício com registo de entrada 49/2007 de 02-01-2007, a empresa municipal TUMG, 
EM dá conhecimento à Câmara Municipal de parecer jurídico solicitado por esta ao Sr. Dr. 

Pedro Maia, assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, relativo a 
enquadramento jurídico de algumas relações que se estabelecem ou poderão estabelecer entre o 

Município e a empresa municipal. 
 
Considerando o referido parecer e no que respeita à contratação do serviço de aluguer de 

máquinas movimentação diversas à empresa municipal TUMG, EM poderá aferir-se que: 
 

1. enquadra-se num cenário de �contratação in house�, o qual difere do cenário da 

adjudicação por ajuste directo, dado que neste caso impõe-se � (�) a observância de 

um procedimento administrativo típico e, nesse âmbito, o cumprimento de exigências 

legais de vária ordem (�)�. 
 

2. No cenário de �contratação in house� � (�) a entidade adjudicante não recorre ao 

mercado, a fim de escolher o operador económico com quem vai contratar. Em vez 

disso, contrata�dentro de casa�, com uma entidade que não actua para o mercado, 

mas para a própria entidade adjudicante (...)�. 
 

3. No que respeita à delimitação do conceito de �Contratação in house�, a jurisprudência 

comunitária tem procurado identificar as condições que permitam afirmar que uma 

entidade se insere na casa de uma outra, para que dessa forma se possa concluir que os 
contratos celebrados entre ambas não têm de seguir qualquer procedimento de 

adjudicação, ou seja, estão fora do âmbito do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 
 

4. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem defendido que existe uma 

relação �in house� quando uma entidade adjudicante exerce sobre organismo dela 
juridicamente distinto um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 

serviços e esse organismo realiza o essencial da sua actividade com a própria entidade 

adjudicante. 
 

5. No âmbito do parecer é referido que � (�) a aplicação da jurisprudência mais exigente 

sobre o âmbito das relações �in house� só pode conduzir a uma conclusão: a TUMG 

encontra-se numa relação �in house� com o Município da Marinha Grande (�)� e que 

� (�) Uma vez que a TUMG não é um operador económico de mercado, não pode, 

seguramente, dizer-se que, ao contratar sem apelo à concorrência, o Município infringe 

regras que se destinam a proteger a concorrência e o mercado (�)�. 
 

6.  É ainda referido que � (�) As regras da contratação pública não se aplicam às 

relações contratuais que se estabelecem entre municípios e empresas públicas 

municipais, desde que estas realizem o essencial da sua actividade com os municípios. 
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(�)� e que � (�) dado que a TUMG é uma empresa pública municipal que realiza o 

essencial da sua actividade com o Município da Marinha Grande, pode dizer-se que, 

para efeitos de aplicação das regras da contratação pública, aquela constitui uma 

estrutura de gestão interna, �in house�, do município (�)�. 
 
Considerando o exposto concluir-se-á que os municípios podem contratualizar a aquisição de 

serviços directamente junto de Empresas Municipais quando estão reunidos cumulativamente 

dois requisitos: 
 
- O Município exerce sobre a empresa municipal o mesmo tipo de controlo que exerce sobre os 
seus serviços. No caso em apreço acresce ainda que o Município da Marinha Grande detém 

100% do Capital Social da TUMG, EM. 
 
- A empresa municipal TUMG, EM realiza a maior parte dos seus serviços com o Município. 
 
Face ao exposto, a contratação pelo município dos serviços da empresa municipal TUMG, EM 

no que respeita ao aluguer de 17 máquinas de movimentação diversas sem operador não carece 

de procedimento de aquisição no âmbito do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, por estarem 

reunidos os requisitos da contratação �in house� pelo que poderá/deverá ser celebrado um 

contrato escrito entre as partes que estipule os direitos e as obrigações das mesmas. 
 
Na sequência de informação n.º 5/2007 de 02-02-2007 da Chefe da DIF relativa à contratação 

destes serviços e considerando o despacho exarado na mesma pelo Sr. Presidente, foi remetido 

à empresa municipal TUMG, EM, por fax, o ofício com registo de saída 1935 de 19-02-2007, a 
solicitar a apresentação de proposta para o serviço de aluguer de 17 máquinas de movimentação 

diversa sem operador, pelo período de 180 dias, nas condições expostas no mesmo. 
 
Como resposta a empresa municipal apresentou uma proposta para a prestação destes serviços, 

ofício com registo de entrada 1748/2007 de 21-02-2007, (Anexo 1), no montante de 137.579,40 
euros, a que acrescerá IVA à taxa de 21% no valor de 28.891, 67 euros o que perfaz o valor 

total de 166.471,07 euros. 
 
Na sequência de despacho do Sr. Presidente exarado neste ofício foi elaborada informação pela 

Chefe da DATLO no dia 22-02-2007, a concordar com a proposta da empresa municipal. 
 
Face exposto e considerando que: 
 
- De acordo com informação e requisição da Chefe da DATLO é necessário proceder á 

contratação do serviço de �aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador�; 
 
- Se pretende que esta contratação seja efectuada pelo período de 180 dias; 
 
- De acordo com parecer jurídico do Dr. Pedro Azevedo Maia esta contratação não se enquadra 

no âmbito do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, assumindo-se como �contratação in house�; 
 
- A presente despesa tem enquadramento orçamental na classificação orgânica/ económica 

0404/020225, tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 662/2007 no montante de 

166.474,15 euros (IVA incluído à taxa de 21%). 
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- De acordo com proposta remetida pela TUMG, EM, a empresa compromete-se a prestar o 
serviço de �aluguer de 17 máquinas de movimentação diversa sem operador, pelo período de 

180 dias� pelo montante de 137.579,40 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, o que perfaz o 

montante de 166.417,07 euros; 
  
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto Lei 

n.º 197/99 de 8 de Junho autorizar a realização de despesa relativa ao �aluguer de 17 

máquinas de movimentação diversa sem operador pelo período de 180 dias� e, nos termos 

da alínea q) do n.º 1 do Art.º 64.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, adjudicar a contratação destes 

serviços à empresa municipal TUMG, EM pelo montante de 137.579,40 euros, acrescidos 

de IVA à taxa de 21%, perfazendo o total de 166.471,07 euros.  

 

A Câmara Municipal delibera ainda não exigir a prestação de caução e aprovar a minuta 

do contrato a celebrar entre as partes (Anexo 2). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



O Sr. Vereador Artur de Oliveira esteve ausente da discussão e votação deste assunto por 

se encontrar impedido, nos termos do art.º 44º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, 

E.M. 





13 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 



 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Isabel Maria Sousa Marques Santos, solicita autorização para revestimento em pedra 

mármore, na sepultura temporária nº 1899 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

611 de 18.01.2007; 
 
- Orfina de Oliveira Ruivo, solicita autorização para colocação de lápide, na sepultura 
temporária nº 1347 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 923 de 26.01.2007; 
 
- Graciete Gonçalves da Silva, solicita autorização para revestimento em pedra mármore, na 

sepultura temporária nº 1886 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 987 de 

29.01.2007; 
 
- Maria de Fátima da Silva Gomes, solicita autorização para colocação de lápide e construção 

de murete, na sepultura temporária nº 1890 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
nº 989 de 29.01.2007; 
 
- Maria Júlia da Conceição Lopes Ladeira, solicita autorização para revestimento em pedra 

mármore e colocação de lápide, na sepultura temporária nº 1879 do cemitério de Casal Galego 

� registo de entrada nº 990 de 29.01.2007. 
 

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

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

pela Câmara Municipal; 
 

 Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 
requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. nº 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 

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

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

citado). 
 

A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º nº 7 

alínea d) da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º nº 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. 

 

 

14 - �EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

NA AMIEIRINHA� � C LIMITADO 10/04 � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

�Sondalis, Captações de Água, Lda.�, com sede na Rua da Base Aérea, Amor, Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - �EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS� � AJUSTE DIRECTO N.º 26/06 � DIRM � RECEPÇÃO 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
16 - �PEQUENA AMPLIAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA 

RUA DO PORTINHO � GARCIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 25/06 � DIRM � 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - �PEQUENA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR 

DOMÉSTICO NA RIBEIRA DA EMBRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 24/06 � DIRM � 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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18 - �REMODELAÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO EXISTENTE NO LARGO 

DAS FINANÇAS� � AJUSTE DIRECTO N.º 08/05 � DIRM � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 
 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA MANUEL LARANJEIRO 

GUERRA� � C. LIMITADO 05/05 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

20 - �SUBSTITUIÇÃO E NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO EM 

DIVERSAS RUAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE� � AJUSTE DIRECTO 

N.º 27/06� � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

213 - Presente Auto de Recepção provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma 

�Pinto & Braz, Lda. �, com sede em Barracão, Colmeias. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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21 - �REQUALIFICAÇÃO DA INSERÇÃO DA RUA DIOGO STEPHENS COM A AVª 

VICTOR GALLO � AJUSTE DIRECTO Nº 18/06 � DIRM� � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

 

214 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra em epígrafe, adjudicada à Firma �Litobras, 

Lda.�, com sede em Ponta da Pedra � Leiria. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA BREJO DO OLHO � 

PICASSINOS� � AJUSTE DIRECTO N.º 18/04 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - �REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS � MARINHA GRANDE� � CONCURSO LIMITADO N.º 03/06 � 

DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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24 - �EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DAS PORTAS VERDES� � AJUSTE 

DIRECTO 03/06 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

�Agostinho da Costa, Lda.�, com sede na Rua da Baiona, nº 3, Cumeira de Cima, Juncal. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - �EXECUÇÃO DE RAMAIS NA RUA DA FONTE � FIGUEIRAS� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 20/04 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - �COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DO CORGO NORTE � COMEIRA� � C. 

LIMITADO 06/05 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

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

�Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Jardoeira � Batalha. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  
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27 - �REPARAÇÃO DA COBERTURA DO MUSEU DO VIDRO� � AJUSTE DIRECTO 

Nº 48/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

220 - Presente Auto de Recepção Definitiva da empreitada em epígrafe, adjudicada à Firma 

�Outeirobra � Construções Civis, Lda.�, com sede Rua das Voltas, 37, Outeiro da Fonte, 

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

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei nº 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS PASSAGENS � AMIEIRA� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 32/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA EDP NA RUA 10 DE JUNHO � 

PICASSINOS� � AJUSTE DIRECTO Nº 18/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 

 

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

�Electro-Instaladora A.M.Correia, S.A.�, com sede no Parque Industrial Quinta Nova, lote 6, 

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

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec. -Lei nº 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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30 - �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA PORTUGAL TELECOM NA RUA 

SANTOS BAROSA E NA RUA 10 DE JUNHO� � AJUSTE DIRECTO Nº 16/00 � 

RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

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

�Electro-Instaladora A.M.Correia, S.A.�, com sede no Parque Industrial Quinta Nova, lote 6, 

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

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei nº 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  
 

 
31 - �CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO Nº 3 DA FAE� � C. 

LIMITADO Nº 19/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
 
224 - Presente Auto de Recepção Definitiva da empreitada em epígrafe, adjudicada à Firma 

�Outeirobra � Construções Civis, Lda.�, com sede Rua das Voltas, 37, Outeiro da Fonte, 

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

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec. -Lei nº 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - �ARRANJOS DE PASSEIOS PARA ZONA DE VENDAS NA PRAIA DA VIEIRA� 

� AJUSTE DIRECTO N.º 49/04 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 

 

225 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra em epígrafe, adjudicada a Rui Brito, com 
sede em Rua da Indústria, 90, Marinha Grande. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei nº 

59/99 de 2 de Março. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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33 - �ARRANJOS NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO� � C. LIMITADO 09/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

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

�Construções Cunha dos Anjos, Lda.�, com sede em Reguengo do Fétal, Batalha. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 208º do Dec. -Lei nº 405/93, 

de 10 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
34 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS BENTOS � AMIEIRA� � AJUSTE DIRECTO 

N.º 30/01 � DIRM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

35 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO VALE� � AJUSTE DIRECTO N.º 16/01 � DIRM 

� RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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36 - �EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS E PEDONAIS NA ZONA 

DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE�. REVISÃO DE PREÇOS 

 

 
229 - Presente requerimento apresentado pelo adjudicatário da empreitada identificada em 

epígrafe (entrada n.º 8670/2006), cujo teor aqui se dá por reproduzido. 
 
Por deliberação camarária n.º 702, de 26 de Maio de 2006, foi revogada uma deliberação de 14 

de Julho de 2005, relativa aos cálculos de revisão de preços, por se ter detectado que a alteração 

da fórmula de revisão de preços não respeitava o regime jurídico de revisão de preços em vigor, 

impondo-se a aplicação da fórmula inicialmente fixada e de cuja aplicação decorre a 

inexistência de direito a revisão de preços, de acordo com o artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 348-
A/86, de 16 de Outubro. 
 
Por deliberação camarária n.º 701, de 26 de Maio de 2006 foi indeferido o pedido, apresentado 
pelo adjudicatário, de alteração da fórmula de revisão de preços, por desrespeitar o disposto no 

artigo 12º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro. 
 
O adjudicatário não se conformando com as decisões tomadas pelo dono da obra, vem insistir 
com os argumentos já referenciados por remissão. 
 
O Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, apenas é aplicável às obras postas a concurso a partir 

de 1 de Janeiro de 2004, (artigo 24º), pelo que o despacho n.º 1592/2004, publicado ao seu 
abrigo, apenas pode ser aplicado nas mesmas circunstâncias. A empreitada identificada foi 

posta a concurso, como o adjudicatário reconhece, antes da entrada em vigor do novo regime 

de revisão de preços, o que determina que esta continue a ser efectuada com base na legislação 

vigente a essa data, (no caso, o Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro). 
 
A proposta, agora repetida, pelo adjudicatário e já indeferida por esta Câmara Municipal, 

representa uma evidente alteração da fórmula de revisão de preços, o que é expressamente 

vedado pelo artigo 12º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 348-A/86. 
 
A resolução da questão colocada passa, como já ficou clarificado na informação que integra a 

deliberação camarária de 26 de Maio de 2006, pela consideração do último valor do índice de 

custo do material conhecido. O que também decorre do facto de ao dono da obra não ser 

imputável a supressão deste índice. 
 
Assim sendo e apesar das questões colocadas pelo adjudicatário encontrarem plena 

resposta nas anteriores deliberações camarárias, a Câmara Municipal delibera, com os 

fundamentos expostos e com os constantes daquelas deliberações, confirmar a sua decisão 

de indeferimento do pedido formulado e manter as deliberações camarárias n.ºs 701 e 

702, de 26 de Maio de 2006. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





37 - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE RAMAL DE SANEAMENTO. 

SB MOLDES COMÉRCIO DE MOLDES, LDA. 
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230 - Presente: 
 

 Requerimento de ligação do ramal domiciliário à rede predial de esgotos para Blocos 
habitacionais, condomínios, comércio e serviço e indústria, de 07 de Setembro de 2006, 

para a Rua da Fonte Velha, n.º 27 RC/LJ � Embra, em nome de SB Molde � Comércio 

de moldes, Lda. (Anexo 1). 
 

 Orçamento da DIRM para a referida ligação de ramal de saneamento, no valor total de 
306,12 � (Anexo 2). 

 
 Nosso ofício n.º 12205, datado de 05 de Dezembro de 2006, para notificar a SB Moldes 

da liquidação da ligação do ramal de saneamento doméstico e respectivo aviso de 

recepção (Anexo 3). 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 449, de 15 de Janeiro de 2007, em nome da 

sociedade SB Moldes Comércio de Moldes Lda., no qual solicitam o pagamento em três 

prestações mensais do valor de 306,12� correspondente à ligação do ramal de 

saneamento (Anexo 4). 
 

 Informação n.º 13/PJ de 23 de Janeiro de 2007, com o seguinte teor: 
 

� (...) 

O artigo 11º do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande refere o seguinte: 

� (�) 

2 - O custo dos serviços a que se refere o artigo 5, n.ºs 1 e 2 pode ser liquidado em prestações, 

mediante autorização do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, de 

acordo com o seguinte escalonamento: 

 

Escalão n.º prestações Remuneração mensal bruta per capita (valor/euros) 

1 12 0 1 x smn 

2 6 1 x salário mínimo nacional 2 x smn 

3 3 2 x smn 4 x smn 

4 0 + 4 x smn --- 

 

3 � O pedido de pagamento em prestações a que se referem os números anteriores deve ser 

solicitado em requerimento tipo dos serviços e de forma individualizada. 

4 � As prestações serão liquidadas mensalmente e estão sujeitas a juros. 

 

As sociedades não possuem remunerações per capita, mas sim rendimentos obtidos através de 

transacções comerciais de bens e serviços, assim sendo, não é possível a aplicação do 

normativo em causa, pelo que e por falta de elementos inultrapassáveis o pedido deve ser 

indeferido.� 

 
 Despacho do Sr. Presidente exarado na informação atrás mencionada, no sentido de 

submeter este assunto a reunião de Câmara, a fim de ser autorizado o pagamento da 
ligação do ramal de saneamento em três prestações mensais, uma vez que o 

Regulamento não contempla estes casos. 
 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 3) e que 
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aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar o pagamento do ramal de saneamento, no 

valor de 306,12�, em três prestações mensais.



Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. abstiveram-se, com a declaração de que se trata de uma 

competência do Presidente da Câmara. 

 

Nota de esclarecimento do Sr. Presidente: 

 

�Submeti à apreciação da Câmara porque o meu entendimento é de que não me está delegada 

competência para o efeito, visto que isto pressupõe perdão de juros�. 

 

 

2.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007





231 - Presente proposta da 2ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 175.818,75 euros nos 
reforços e 175.818,75 euros nas anulações; 
 
2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 247.420,00 euros 
nos reforços e 247.420,00 euros nas anulações; 
 
2ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 10.000,00 euros 
nos reforços e 7.8000,00 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 2ª 

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. 

 

 

38 - 3.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 - 1.ª 

REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

Apesar deste assunto não estar incluído na ordem do dia, foi votado imediatamente a 

seguir à 2ª modificação aos documentos previsionais de 2007. 

 

 

232 - Presente proposta da 3ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída por: 
 
1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa de 2007, no valor de 33.600 euros nos reforços e 

199.604,13 euros nas anulações; 
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1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 2007 no valor de 33.600, 00 euros nos 
reforços e 199.604,13 euros nas anulações; 
1.ª Revisão ao Orçamento da Receita de 2007 no valor de 166.004,13 euros nas anulações. 
 
Assim, no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto � Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a 3ª modificação ao documentos previsionais de 2007, constituída 

pela 1ª revisão ao orçamento da receita e da despesa e 1ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º do mesmo 

diploma legal. 

 

A deliberação foi tomada por unanimidade. 

 





O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira 

ausentaram-se da reunião nesta altura, eram 17,50, não tendo regressado. 



 

 

 

39 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE SANEAMENTO E RESTITUIÇÃO 

DA MESMA. RENATO GUILHERME NOGUEIRA GONÇALVES. 

 



233 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 11894 (Anexo 1), de 14 de Dezembro de 2006, 

em nome de Renato Guilherme Nogueira Gonçalves, residente na Rua da Fonte Velha, 

Lote 21 2º A - Embra, que solicita o seguinte: 
 

a) Isenção do pagamento da tarifa de saneamento no contrato de fornecimento de 

água n.º 25201; 
b) Restituição da tarifa de saneamento cobrada indevidamente desde o início do 

contrato até à data em que é possível efectuar a ligação ao colector de 

saneamento público. 
 

 Informação n.º 03/SP, (Anexo 2) de 16/de Janeiro de 2007, com o seguinte teor: 
 

�(...) 

Quanto à primeira pretensão do requerente informo o seguinte: 

Em 17 de Julho de 2003 foi celebrado o contrato de fornecimento de água em nome do 

requerente. Desde essa data que o requerente liquida todas as tarifas respeitantes ao contrato 

de fornecimento de água, incluindo a tarifa de saneamento agora reclamada. 

 
Efectivamente, só desde o início de Setembro de 2006 é que é possível efectuar a ligação ao 

colector de saneamento doméstico. (Anexo 1 - etapa nº3 elenix) 
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O nº3 do artigo 10º do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de Recolha 

de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande refere os termos da isenção da 

tarifa de saneamento, ou seja, �os utentes que não possuem rede geral de saneamento ficam 

isentos do pagamento das tarifas previstas no artigo 6º.� 

 
Porém, desde a celebração do contrato até à data deste requerimento, o requerente não 

efectuou qualquer pedido de isenção da tarifa de saneamento e/ou reclamação das facturas 

enviadas. As facturas que foram enviadas, desde o início da vigência do contrato, foram 

sempre regularizadas sem qualquer reclamação adjacente. 

 

O artigo 58º do Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de 

Evacuação de Efluentes do Concelho da Marinha Grande, refere o seguinte: 

�1 � Qualquer interessado pode reclamar, por escrito, de todos ao actos ou omissões da E.G., 

quando os considere contrários ao disposto no presente Regulamento e demais legislação 

aplicável. 

2 � As reclamações deverão ser apresentadas no prazo de 15 dias úteis contados a partir da 

data em que o interessado tomar conhecimento do acto ou omissão�, o que não se verificou 

nesta situação. 

(�)� 

O n.º 5 do artigo 73º da Norma de Controlo Interno, refere, claramente, que o despacho a que 

se refere o número anterior (isenção da tarifa de saneamento) não pode implicar qualquer 

reembolso.  

 

Sendo assim concluímos o seguinte: 

O pedido de isenção do pagamento da tarifa de saneamento no contrato de fornecimento de 

água deve ser indeferido, pois já é possível efectuar a ligação do ramal domiciliário ao 

colector público de esgotos domésticos. 

O pedido de reembolso dos valores cobrados indevidamente deve ser indeferido, por 

consideramos, além da informação acima referida, que esse direito deveria ter sido exercido 

aquando da recepção da (s) factura (s) de consumo de água. 

 

 Despacho do Sr. Presidente, exarado na informação atrás mencionada, datado de 02 de 
Janeiro de 2007, no sentido de este caso ser apreciado e deliberado em reunião de 

Câmara, a fim de ser reparado o lapso dos serviços e devolvida a verba cobrada 

indevidamente ao munícipe, uma vez que considera: �...Imoral não se atender um 

munícipe que tem razão, cujo lapso e reparação a Câmara só não assume por não ter 

sido reclamado pelo lesado dentro do prazo do Regulamento arbitrariamente fixado 

pela Câmara (...)�. 

 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 4) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a restituição da verba cobrada ao 

munícipe referente à taxa de saneamento desde o início do contrato de fornecimento de 

água.



Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

40 - PEDIDO DE PAGAMENTO DE FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. 

PROMOEL EMP. TURÍSTICOS DE S. PEDRO DE MOEL, SA 
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234 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 595, de 18 de Janeiro de 2007, em nome de 

Promoel Emp. Turísticos de S. Pedro de Moel SA, com contrato de água activo para a 

Rua António José Boiça � São Pedro de Moel, em que solicita o pagamento em seis 
prestações mensais do valor de 6.361,52�, correspondente à factura de consumo de água 

n.º 6001099719 de 24 de Novembro de 2006. (Anexo 1). 
 

 Informação n.º 12/PJ (Anexo 2), de 23 de Janeiro de 2007, com o seguinte teor: 
�(...) 

No dia 24 de Outubro de 2006 foi efectuada a leitura de consumo de água ao contador que 

abastece as instalações do requerente em São Pedro de Moel. 

 

Após essa leitura foi emitida a factura de consumo de água n.º 6001099719 de 24 de Novembro 

de 2006, no valor de 6.361,52. Apesar desse valor aparentemente poder ser considerado 

elevado, não podemos esquecer que este contador abastece um complexo turístico onde se 

inclui piscinas. 

 

O artigo 11º do Regulamento de Tarifas de Água do Concelho da Marinha Grande refere o 

seguinte: 

 

1)�O pagamento em prestações das dívidas vencidas relativas a consumo de água está sujeito 

a autorização do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada e deverá 

observar cumulativamente os seguintes critérios: 

a) Montante em dívida; 

b) Situação social e económica do devedor; 

c) Número limite de prestações de acordo com o seguinte escalonamento: 

 

Escalão n.º prestações Remuneração mensal bruta per capita (valor/euros) 

1 12 0 1 x smn 

2 6 1 x salário mínimo nacional 2 x smn 

3 3 2 x smn 4 x smn 

4 0 + 4 x smn --- 

      
d) Média de consumo dos seis meses anteriores ao débito ou do período de duração do 

contrato, se inferior, ultrapassada num montante superior a 50 %. 
(�) 

3 � O pedido de pagamento em prestações a que se referem os números anteriores deve ser 

solicitado em requerimento tipo dos serviços e de forma individualizada. 

4 � As prestações serão liquidadas mensalmente e estão sujeitas a juros.� 

 
As sociedades não possuem remunerações per capita, mas sim rendimentos obtidos através de 

transacções comerciais de bens e serviços, assim sendo, não é possível a aplicação do 

normativo em causa, pelo que e por falta de elementos inultrapassáveis o pedido deve ser 

indeferido.� 

 
 Despacho do Sr. Presidente exarado na informação atrás mencionada, no sentido de 

submeter este assunto a reunião de Câmara, a fim de ser autorizado o pagamento desta 

factura em seis prestações mensais, uma vez que o Regulamento de Águas não 
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contempla estes casos. 
 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 5) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar o pagamento da factura de consumo de 

água n.º 6001099719, no valor de 6.361,52�, em seis prestações mensais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

41 - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE RAMAL DE SANEAMENTO. 

CONDOMÍNIO PRÉDIO N.º 23 DA RUA DA FONTE VELHA. 





235 - Presente: 
 

 Nossos ofícios n.ºs 8722 a 8730, de 25 de Agosto de 2006, no qual notificam todos os 

condóminos do prédio da Rua da Fonte Velha, n.º 23 � Embra para no prazo de 30 dias 
úteis, efectuarem o pedido de ligação do ramal domiciliário ao colector público de 

esgotos domésticos, e respectivos avisos de recepção. (Anexo 1). 
 

 Requerimento de ligação do ramal domiciliário à rede predial de esgotos para blocos 

habitacionais, condomínios, comércio e serviços e indústria, em nome do Condomínio 

Prédio n.º 23 da Rua da Fonte Velha (Anexo 2). 
 

 Orçamento da DIRM para a ligação do ramal em questão, datado de 25 de Setembro de 
2006, no valor total de 2.166,20� (Anexo 3). 

 
 Nosso ofício n.º 12181, datado de 05 de Dezembro de 2006 a notificar o condomínio 

para proceder à liquidação da ligação do ramal de saneamento e respectivo aviso de 

recepção (Anexo 4). 
 

 Requerimento de pagamento em prestações do ramal de saneamento, com registo de 

entrada n.º 186, datado de 05 de Janeiro de 2007, em que solicitam o pagamento em seis 

prestações mensais do valor de 2.166,20�, correspondente às ligações dos ramais de 

saneamento dos moradores do referido prédio (Anexo 5). 
 

 Informação n.º 10/PJ (Anexo 6), datada de 10 de Janeiro de 2007, onde consta que o 

artigo 11º do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande, refere o 
seguinte: 

� (�) 
2 - O custo dos serviços a que se refere o artigo 5, n.ºs 1 e 2 pode ser liquidado em prestações, 

mediante autorização do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, de 

acordo com o seguinte escalonamento: 

 

Escalão n.º prestações Remuneração mensal bruta per capita (valor/euros) 

1 12 0 1 x smn 

2 6 1 x salário mínimo nacional 2 x smn 

3 3 2 x smn 4 x smn 

4 0 + 4 x smn --- 
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3 � O pedido de pagamento em prestações a que se referem os números anteriores deve ser 

solicitado em requerimento tipo dos serviços e de forma individualizada. 

4 � As prestações serão liquidadas mensalmente e estão sujeitas a juros. 

 
Os condomínios não estão sujeitos a apresentação de qualquer tipo declaração de 

rendimentos. Assim sendo, e não existindo documento a comprovar a situação económica do 

devedor, não é possível a aplicação do normativo em causa, pelo que, e por falta de elementos 

inultrapassáveis (na medida em que os condomínios não estão sujeitos à apresentação de 

declaração de IRS) o pedido deve ser indeferido.� 

 
 Nesta informação consta, também, despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de Janeiro 

de 2007, no sentido de ser apreciado e deliberado em reunião de Câmara, este caso, 

atendendo a que existe uma falha no Regulamento de Águas, ao não contemplar estes 

casos com o beneficio do pagamento em prestações, como prevê para outros casos. 
 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 6) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar o pagamento da ligação do ramal 

domiciliário ao colector público de esgotos domésticos, em seis prestações mensais.    



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





42 - RECLAMAÇÃO DE FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. AR NAS 

CONDUTAS. CARLA ALEXANDRA SANTOS ALMEIDA E JOÃO PAULO SANTOS 

ALMEIDA. 





236 - Presente: 
 

 Informação n.º 251/PJ, datada de 28 de Dezembro de 2006, a qual vem na sequência do 

despacho do Sr. Presidente de 24 de Janeiro de 2006 exarado na informação n.º 251/PJ 

de 18 de Dezembro de 2003 em que solicita, ao Eng.º Rui Vicente, informação sobre o 

estado dos processo descritos nessa informação, bem como na informação n.º 250/PJ. 

(Anexo 1) 
 

 Dando cumprimento à solicitação do Sr. Presidente, foi enviado, ao Eng.º Rui Vicente, 

em 03 de Fevereiro de 2006, via elenix, cópia da informação nº251/PJ e dos respectivos 

despachos exarados na mesma. (Anexo 2) 
 

 Dada a ausência de resposta por parte do Chefe da DIRM, Eng.º Rui Vicente, foi 

solicitado, em 17 de Maio de 2006, informação sobre o assunto e sobre o despacho do 

Sr. Presidente de 24 de Janeiro de 2006. (Anexo 3) 
 Após nova insistência, só em 20 de Setembro de 2006 é que o Chefe da DIRM, Eng.º 

Rui Vicente, se pronunciou sobre o caso, informando o seguinte �Eu penso que deve 

haver algum equivoco porque já respondi diversas vezes a esta questão e nas quais 

tenho dito a mesma coisa �O processo mais expedito é fazer as médias de consumo dos 

meses homólogos dos anos anteriores, por tecnicamente é impossível validar as 

contagens efectuadas�, Já foi explicado que houve naquela zona na altura faltas de 

água e que possivelmente houvesse passagem de ar nos contadores�. (Anexo 4) 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 22.02.2007 

Acta n.º 04 

 

 40 

 
 Apesar do Eng.º Rui Vicente afirmar que já respondeu por diversas vezes a esta situação 

só agora temos conhecimento deste parecer, porém, 
 
Considerando que: 
 

 a informação aponta para uma rectificação para as médias do períodos homólogos dos 

anos anteriores; 
 existe uma outra reclamação de um consumidor vizinho. (Anexo 5); 
 existe a necessidade de solucionar este processo que do ponto de vista técnico e 

administrativo é complexo. 
 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 7) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a rectificação das facturas de consumo de 

água reclamadas, para a média de consumo homologo dos anos anteriores, para estes dois 

consumidores.



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

43 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MARIA TERESA FÉTEIRA EMÍDIO, INQUILINA DO MUNICÍPIO E RESIDENTE 

NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 3 2.º ESQ.º, CASAL DE MALTA, POR 

MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 



237 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 08/02/2007, referente a pedido de reapreciação do valor da renda fixado pelo 
Município, por parte da inquilina em epígrafe, por motivo de aumento do rendimento familiar. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao aumento do rendimento da 

inquilina Maria Teresa Féteira Emídio, delibera concordar com a alteração do valor da 

renda para 8,43 � (oito euros e quarenta e três cêntimos); valor este calculado ao abrigo 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

44 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MARIA MANUELA ENCARNAÇÃO PAULO DE JESUS, INQUILINA DO 

MUNICÍPIO E RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º ESQ.º 

MOITA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO 

 

 

238 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 14/02/2007, referente a pedido de reapreciação do valor da renda fixado pelo 

Município, por parte da inquilina em epígrafe, por motivo de redução do rendimento familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao decréscimo do rendimento da 
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inquilina Maria Manuela Encarnação Paulo de Jesus, delibera concordar com a alteração 

do valor da renda para 50,82 � (cinquenta euros e oitenta e dois cêntimos); valor este 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





45 - PEDIDO DE NIVELAMENTO DO MURO NA ZONA TARDOZ, EFECTUADO 

POR INQUILINA RESIDENTE EM HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA RUA ADRIANO 

MARQUES NOBRE N.º 88, POR MOTIVOS DE SEGURANÇA 

 
 
239 - Presente requerimento de Maria Antonieta Jesus Santos, inquilina residente na Rua 
Adriano Marques Nobre n.º 88, Camarnal, datado de 12 de Maio de 2006, a solicitar a 

colaboração dos serviços camarários, no que se refere ao nivelamento do muro na zona tardoz 
da habitação, por motivos de segurança e de falta de condições económicas da própria para o 

efectuar.  
 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), datada de 

09-06-06, a dar conta não só da situação económica e familiar da inquilina, bem como das 
várias tentativas de assalto à sua habitação. 
 
Presente despacho do Sr. Presidente, datado de 22-01-07, a propor a elaboração da respectiva 

proposta, a fim de ser apreciada em reunião de câmara. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, considerando que: 

 

 O muro, localizado a tardoz, permite na sua zona mais baixa a facilidade de 

acesso de pessoas estranhas à habitação; 

 A inquilina em questão, não possui recursos económicos que lhe permitam 

nivelar o muro à cota mais elevada; 

 Já foi alvo de várias tentativas de assalto; 

 Se trata de uma pessoa de idade e, por consequência mais vulnerável; 

 Tem a seu cargo, um neto deficiente que, em caso de necessidade, não se 

poderá defender,  
 

delibera, no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da Lei 169/99 de 

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

autorizar o nivelamento do muro na zona tardoz à cota mais elevada, bem como a 

construção de uma pequena parede no muro lateral esquerdo, em forma de triângulo, 

iniciando à cota do muro tardoz e terminando à cota do muro lateral esquerdo existente. 

 

Mais delibera que o referido trabalho seja executado por funcionários do Município da 

Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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46 - VENDA DE FRACÇÃO EM REGIME DE PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO 

MORADOR-ADQUIRENTE JOAQUIM PINTO DUARTE FERNANDES, ATRAVÉS 

DE AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA 





240 - Presente ofício de Joaquim Pinto Duarte Fernandes, residente na Rua General Humberto 
Delgado, bloco 32 2.º D, Casal de Malta, a solicitar a amortização antecipada da fracção que 

ocupa. 
 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , datada de 
09/02/07, na qual se refere a intenção de Joaquim Pinto Duarte Fernandes em amortizar todas 
as prestações em dívida, referentes à fracção autónoma designada pela letra G, correspondente 

ao 3.º piso frente esquerdo (segundo andar), lado sul, destinada a habitação, tipo T4, do prédio 

urbano, constituído em propriedade horizontal, situada na Rua General Humberto Delgado, n.º 
31, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o n.º 7818 �G�, inscrita na 

matriz urbana sob o artigo 13481 �G� ( conforme consta na página 35 da cópia da escritura de 

transferência patrimonial do IGAPHE para o Município da Marinha Grande, que junto se anexa 

no processo)  
 
Presente processo n.º 96 do IGAPHE, referente à mesma fracção habitacional, do qual consta, 

entre outros documentos, o respectivo contrato de compra e venda do imóvel em regime de 

propriedade resolúvel, celebrado em 10/11/1983, entre o então Fundo de Fomento da Habitação 

e o interessado acima identificado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao interesse do morador 

adquirente em amortizar antecipadamente as prestações em dívida, delibera ao abrigo do 

art.º 64.º n.º 1 alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro e do art.º 51.º do Decreto-lei n.º 23052, na redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-lei n.º 566/75, de 3 de Outubro, com as devidas adaptações, autorizar a 

amortização antecipada das 30 (trinta) prestações em dívida, correspondentes ao período 

compreendido entre Abril de 2006 e Setembro de 2008, no valor total de 4050,36� (quatro 

mil e cinquenta euros e trinta e seis cêntimos), resultante da aplicação da fórmula 

indicada pelo IGAPHE e que é a seguinte:  

 

X/N x 0,8260869 x T, em que:  

X � é o somatório do valor das prestações vincendas; 

N � é o n.º de prestações vincendas; 

T � é o valor constante da tabela em anexo, correspondente ao n.º de 

prestações vincendas (N) ou seja,  

 5080,20�: 30 x 0,8260869 x 28.9540 = 4050,36� 

 

Mais determina ainda que em cumprimento do art.º 2.º n.º 4 do Decreto � Lei n.º 167/93, 

de 7 de Maio, o pagamento da amortização antecipada das prestações em dívida seja 

averbado no título de aquisição (contrato) que servirá, posteriormente, de título bastante 

para o interessado proceder ao competente registo do imóvel em causa, em seu nome.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.
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47 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE 





241 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 02/02/2007, referente ao cálculo da renda de um apartamento, pertença do Município 

da Marinha Grande, sito em Casal de Malta. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, proceder à actualização da renda, referente ao apartamento abaixo 

indicado, a partir do próximo mês de Março. 

 

RUA 4 � CASAL DE MALTA 

 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/06 Renda/07 

Mª João 

Correia 

Sousa 

3 2º B 28/02/2005 13,45 � 4,03 � 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





48 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e um de Fevereiro de dois mil 
e sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.128.846,19� 

(dois milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis euros e dezanove 

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 CONSTRUÇAO 

 

2. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO PINHAL LITORAL DE FINS 

ESPECÍFICOS � �VERSÃO FINAL� DE ESTATUTOS � ADITAMENTO À 

DELIBERAÇÃO TOMADA NA REUNIÃO DE 08/02/2007 
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3. DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 14-12-2006 � CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, INSTITUIÇÃO 

PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E PESSOA COLECTIVA DE 

UTILIDADE PÚBLICA � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO 

DESENVOLVIMENTO DE VALÊNCIAS SOCIAIS � ALTERAÇÃO DO ACTO 

ADMINISTRATIVO � CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA � 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 
 

4. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OLHEIRÃO � MOITA� 

 

5. �EXECUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA E DISTRIBUIDORA DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE� CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2005 � 

DIRM � PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

6. PEDIDO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DA RECOLHA DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS 

 

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

DA EN 242/2 � � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2006 (DEEM) � PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

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

DA EN 242/2 � � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO 

DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

9. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE DAMÃO, RUA DE GOA, TRAVESSA DAS 

ANDORINHAS E RUA DA BENTA � CASAL DOS OSSOS � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 28/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

10. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE DAMÃO, RUA DE GOA, TRAVESSA DAS 

ANDORINHAS E RUA DA BENTA � CASAL DOS OSSOS � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 28/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

11. �REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA � � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2005 (DEEM) � PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

12. �REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA � � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2005 (DEEM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

13. �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PONTO DA BOAVISTA, ANTÓNIO DE 

SOUSA E ANTÓNIO DE SOUSA CALADO � BOAVISTA � � CONCURSO 
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LIMITADO N.º 22/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

14. �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PONTO DA BOAVISTA, ANTÓNIO DE 

SOUSA E ANTÓNIO DE SOUSA CALADO � CONCURSO LIMITADO N.º 

22/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

15. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

16. APRESENTAÇÃO DO GRAFISMO A UTILIZAR NOS ESTACIONÁRIOS DO 

MUNICÍPIO 

 

17. PEDIDO Á COMISSÃO EUROPEIA PARA APOIO AOS PREJUÍZOS DAS 

CHUVAS DO OUTONO E INVERNO DE 2006 � APRESENTADO PELO 

GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

 

 

 



 

1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

242 - REQ 251/07 � PC 206/05 � Presente requerimento de NUNES PEREIRA E 

FERREIRA-SOC.CONSTRUÇÕES, LDA., com residência na Quinta Stº António, Lote 4, 

Traseiras, Freguesia de Marrazes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações 

ao processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, garagens e muros de 

vedação, sito na Rua 32, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Desenhos de sobreposição e de situação final, contendo a representação de corte 

longitudinal, à escala 1/100, nos termos do disposto no Art.º 12º do RMEU;  

  

b) Apresentação de documento escrito que vise a assunção por parte do requerente 

quanto à devida solicitação prévia aos serviços camarários competentes aquando 

da pretensão de enchimento da piscina proposta;  

  

c) Projectos de estabilidade, de abastecimento de água e saneamento, face a 

pretensão de alteração e ampliação do bloco habitacional e anexos e construção de 

piscina.  
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d) Pagamento ao município de uma compensação, em numerário, no valor de 

4.702,76 � por não contemplar a criação de 242,43 m2 destinados a espaços verdes 

de utilização colectiva e de 92,41 m2 destinados a equipamento de utilização 

colectiva, nos termos do n.º4 do artigo 44º do Decreto-Lei 555//99, de 16 de 

Dezembro na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de 

Junho, considerando que, com o aumento na área de construção, o edifício se 

enquadra no disposto na alínea d) do artigo 53º do RMEU, sendo gerador de 

impacto semelhante a loteamento. Essa compensação dever-se-á subordinar ao 

disposto no n.º2 do artigo 76º do RMEU, sendo o valor por m2 de terreno o 

constante na seguinte fórmula: 0,8 x C x K.  

Considerando que C é o custo de construção por m2, correspondente ao preço de 

habitação por m2 a que se refere a alínea c) do nº 2 do artigo 5º do Dec.Lei nº 

141/88, de 22 de Abril, fixado anualmente por Portaria do Ministro das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações, tal valor reporta-se à Portaria n.º 

430/2006, de 3 de Maio, segundo a qual, para a Zona 3, onde se integra o Concelho 

da Marinha Grande, o valor por m2 é de �438,9. K é um coeficiente ao qual se 

atribui, de acordo com a localização, o valor de 0,040. 

 

2.   Mais deliberou informar que se mantêm os condicionalismos patentes no n.º 5 da 

deliberação de Câmara de 30 de Março de 2006, comunicadas pelo ofício n.º 686 de 10 de 

Abril de 2006 no que respeita às condições a observar na execução dos muros de vedação 

periférica.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

243 - REQ 218/07 � PC 206/05 � Presente requerimento de NUNES PEREIRA E 

FERREIRA-SOC.CONSTRUÇÕES, LDA., com residência na Quinta Stº António, Lote 4, 

Traseiras, Freguesia de Marrazes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos 

de especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco 

habitacional, garagens e muros de vedação, sito na Rua 32, Casal Galego, Freguesia e Concelho 

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

  

Deferir os projectos de arquitectura e das especialidades aplicáveis.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
244 - REQ 502/07 � PC 296/04 � Presente requerimento de DACRUZ-PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDA., com sede na Rua de S. Francisco n.º 5, Freguesia e Concelho de 

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

um edifício destinado a preparação e armazém de carnes, sito na Zona Industrial, Rua da 

Finlandia, Lote 26, Casal da Lebre, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as alterações apresentadas. 
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Mais deliberou informar que, de acordo com o n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, a emissão do respectivo alvará de licença de construção fica 

condicionado à apresentação de documento que demonstre ter o requerente apresentado 

o pedido de licenciamento de alteração do estabelecimento industrial devidamente 

instruído à entidade coordenadora respectiva. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

245 - REQ 482/07 � PC 183/03 � Presente requerimento de AMADEU GIL NEVES MOTA, 
com residência na Rua da Bouça, Vila Verde, Freguesia de S. Simão de Lintém e Concelho de 

Pombal, solicitando a aprovação das alterações aos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Urb. Pinhal do Rei, Lote 39, 
Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

246 - REQ 549/07 � PC 884/02 � Presente requerimento de JOSÉ PEDRO FELICIANO 

CONSTÂNCIO, com residência em Matos Verdes, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia e muro, sita em Rua da Batalha, Matos Verdes, Pero Neto, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 177/01, de 04/06, por violar o Art.º 11º do 

Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, designadamente por:  

  

a) A proposta de edificação exceder a área máxima de construção bruta de 200 m2;  

  

b) A proposta de edificação complementar à habitação unifamiliar não assegurar um 

afastamento mínimo de 15 metros aos limites da propriedade.  

  

Mais deliberou informar que:  

  

1. As alegações constantes do presente aditamento ao processo em epígrafe não vieram 

sanar as questões que constituíram fundamento de indeferimento em proposta 

veiculada através do ofício n.º 2246, de 04/12/2006. 

 

2. O processo deverá ser remetido ao Gabinete de Apoio Jurídico para instauração dos 

procedimentos contra-ordenacionais aplicáveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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247 - REQ 4389/06 � PC 192/06 � Presente requerimento de ALICE DOMINGUES 

FERREIRA SANTOS, com residência na Rua dos Pimentas n.º 4, Engenho, Freguesia e 

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

construção de duas moradias e muros, sitas na Travessa dos Pimentas Norte, Engenho, 

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

  

Deferir o projecto de arquitectura relativo à operação urbanística de licenciamento de um 

edifício destinado a duas habitações, 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 

seguintes elementos: 

  

1.1.- Peças escritas e desenhadas rectificativas que consagrem a criação de um logradouro 

comum às duas fracções, a par de um acesso único às garagens, garantindo as condições 

de submissão da construção ao regime de propriedade horizontal; 

  

1.2.- Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, de redes de abastecimento de água, cujos contadores deverão ser colocados 

numa bateria única, e de esgotos, domésticos e pluviais, devendo no caso dos primeiros ser 

garantida a criação de uma fossa estanque comum às duas fracções, devidamente 

dimensionada para um despejo com uma periodicidade mínima quinzenal, a instalar em 

logradouro comum às fracções a constituir, bem como os projectos relativos às redes 

eléctrica, de 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; 

  

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

ao bom acabamento da obra, nomeadamente a requalificação do arruamento existente a 

Sul do prédio (Travessa dos Pimentas Norte), incluindo a execução de passeio na 

totalidade da frente do terreno, para o que deverá apresentar processo de obras de 

urbanização que deverá incluir os seguintes elementos: 

  

1.3.1 Projecto de execução das obras de urbanização que contemple os seguintes pontos: 

  

a) Apresentação de elementos gráficos e escritos que representem correctamente a 

composição fundiária ao longo do caminho existente, compreendendo o anuimento, por 

escrito e devidamente reconhecido, dos proprietários dos vários terrenos que venham a 

ser afectados pelo alargamento necessário daquele; 

  

b) Requalificação do actual caminho, na totalidade da sua extensão, desde a sua inserção 

na malha viária asfaltada existente até à frente do terreno em causa, na sua dimensão 

total, considerando uma largura mínima para a faixa de rodagem de 6,5m, à qual se 

deverá acrescentar uma faixa de 1,6m de passeio ao longo da propriedade em causa; 

  

c) Extensão das redes públicas de água e electricidade. 
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1.4.- 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 

  

1.5.- 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. 

  

Deliberou igualmente deferir a operação de destaque solicitada, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do 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, podendo 

ser deferido o destaque solicitado, sendo que a área máxima de construção possível para a 

parcela restante é de 200,00 m2, devendo o condicionamento da construção bem como o 

ónus de não fraccionamento ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes 

do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou autorizada qualquer obra de 

construção nessas parcelas, de acordo com o disposto no n.º 7 do mesmo articulado legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

248 - REQ 172/07 � PC 155/05 � Presente requerimento de JOAQUIM MANUEL 

MARQUES GOMES, com residência na Rua Mato Cego n.º 75, Pilado, Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 
processo de licenciamento de alterações e ampliação de uma moradia, sita na Rua Mato Cego 

n.º 75, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, os projectos das especialidades. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

249 - REQ 2816/06 � PC 432/04 � Presente requerimento de SILVINO SILVA CARREIRA, 
com residência na Av. 1º de Maio n.º 43, 1º Esq., Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, anexo e muros, sita na Rua Brejo do Olho, Picassinos, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o projecto de alterações de arquitectura. 

  

Deliberou igualmente indeferir as alterações ao projecto de drenagem de esgotos 

domésticos, dado que estas prevêem a execução de uma fossa estanque quando estes 

efluentes devem ser devidamente encaminhados para a rede de esgotos domésticos 

contemplada nas obras de urbanização a cargo do requerente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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250 - REQ 352/07 � PC 64/07 � Presente requerimento de GALLOVIDRO, SA, com sede na 
Rua Vieira de Leiria n.º 1, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação 

do processo de licenciamento de alterações a uma nave industrial, sita na Rua Vieira de Leiria 

n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Deliberou ratificar o despacho proferido em 29/01/07.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

251 - REQ 3062/05 � PC 549/03 � Presente requerimento de ARMANDO JOSÉ SILVA 

CURADO, com residência na Casa Curado n.º 263, Cerro do Ouro, Paderne, Albufeira, 

solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 
licenciamento de abertura de um arruamento, sito em Cavadas, Casal dos Lobos, Freguesia de 
Vieira de Leiria e Concelho de Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir o processo, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 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 4 

de Junho, por a mesma � Violar normas legais e regulamentares aplicáveis�, 

designadamente os parâmetros de dimensionamento estabelecidos na Portaria N.º 

1136/01, de 25 de Setembro. 

  

Deliberou igualmente informar que as alegações apresentadas em sede de audiência 

prévia não sanaram os motivos de indeferimento acima expostos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

252 - REQ 679/07 � PC 772/99 � Presente requerimento de PRÉDIO MARINHA-

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede na Rua das Portas Verdes n.º 13, Loja A, Cave, 

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

de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito em Rua 2, Escoura, Freguesia 

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

 

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
253 - REQ 438/07 � PC 476/04 � Presente requerimento de BRUNO ANTONIO COELHO 

ALMEIDA, com residência na Rua Esquerda n.º 2, Freguesia de Moita e Concelho de Marinha 

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

uma moradia e anexos, sita em Rua Esquerda, Freguesia de Moita e Concelho de Marinha 
Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir condicionado a completar a instrução da alteração com a apresentação as peças 

respeitantes ás redes prediais alteradas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

254 - REQ 544/07 � PC 188/05 � Presente requerimento de MARCELINO PEREIRA 

ALVES, com residência na Rua do Outeiro do Cabo n.º 2, Coucinheira, Freguesia de Amor e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao projecto de águas pluviais 

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

em Lote 11, Ordem, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a alteração proposta para o projecto das águas pluviais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

255 - REQ 316/07 � PC 470/06 � Presente requerimento de ANDREIA SOFIA OLIVEIRA 

MARTINS MARQUES JOÃO, com residência na Rua de Santa Isabel n.º 30, 2º F, Salgueiro, 

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

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

de habitação para infantário, sito em Rua das Fontainhas n.º 32, Comeira, Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande. 
 
Após análise 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 novas plantas com a rede de águas pluviais, onde deverá prever a 

drenagem para a zona envolvente á construção, dado não existir colector pluvial. 

c) apresentar 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. 
 

 

2 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO PINHAL LITORAL DE FINS ESPECÍFICOS 

� �VERSÃO FINAL� DE ESTATUTOS � ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO 

TOMADA NA REUNIÃO DE 08/02/2007  
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256 - Na reunião do dia 08/02/2007 a Câmara deliberou solicitar à Assembleia Municipal 

autorização para integrar a �Associação de Municípios do Pinhal Litoral� de Fins Específicos, 

que se regerá pelos Estatutos cuja minuta havia sido remetida pela AMLEI em 06/02/2007. 
 
Em 14/02/2007, através do nosso ofício nº 1630, foi remetida ao Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal certidão da mencionada deliberação bem como cópia dos respectivos Estatutos, com 

vista à inclusão do assunto na ordem do dia da sessão daquele órgão, marcada para o dia 

23/02/2007. 
 
Em 19/02/2007, através de mail registado sob o nº 1740, vem a AMLEI remeter a �versão 

final� para os Estatutos da Associação de Municípios do Pinhal Litoral, bem como o 

�documento de trabalho onde estão anotadas as alterações efectuadas�. 
 
Apesar de no mail de 06/02/2007 a AMLEI não referir que a proposta de Estatutos então 

enviada estava sujeita a alteração, torna-se necessário que a Câmara aprecie novamente o 

referido documento, agora na sua �versão final�, e que o remeta à Assembleia Municipal. 
 
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 cuja �versão final� se anexa (Anexo 8), e 

que aqui se dão por integralmente reproduzidos, solicitando igualmente que esta proposta 

e respectiva documentação seja aditada à documentação referente a este assunto já 

entregue a todos os membros da Assembleia Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




3 - DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 14-12-2006 � CONSTITUIÇÃO DE 

DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA � 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE 

VALÊNCIAS SOCIAIS � ALTERAÇÃO DO ACTO ADMINISTRATIVO � 

CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA � RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

SR. PRESIDENTE 





257 - Presente o despacho n.º 03/GAP/2007, de 19-02-2007, do Sr. Presidente da Câmara, João 

Barros Duarte, com o seguinte teor: 
 
«Considerando que esta Câmara Municipal em sua reunião de 14-12-2006 deliberou 
constituir a favor da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 
Instituição Particular de Solidariedade Social e Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, 

com sede em Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, o direito de 
superfície sobre dois prédios rústicos identificados naquela deliberação; 
 
Considerando que a alínea d) constante das condições de cedência do direito de superfície 

carece de um maior grau de concretização para efeitos da celebração da respectiva 
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escritura pública, de modo a abranger apenas as valências sociais de interesse público 

respeitantes às actividades prosseguidas pela Associação nos termos dos respectivos 

estatutos; 
 
Considerando que a alínea h) constante das condições de cedência do direito de superfície 

se encontra tacitamente revogada pela deliberação tomada na reunião camarária de 25-01-
2007, na qual se determinou à DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento 

Urbanístico, a realização do processo de emparcelamento dos dois prédios objecto do 

direito de superfície, ao invés de conceder à Associação em causa os poderes necessários 

para o efeito através de procuração, estando já a decorrer os trâmites legais para a sua 

concretização; 
 
Considerando que em obediência àquela deliberação tomada em reunião de 14-12-2006 a 
Associação já aceitou em Assembleia Geral realizada no dia 12-01-2007, as condições de 

cedência daquele direito de superfície, conforme deliberação aprovada em minuta e anexa 

ao processo; 
 
Considerando que em obediência ao princípio do aproveitamento dos actos jurídicos 

aquela primeira deliberação deve ser alterada de modo a expurgar o acto de todas as 

questões que obstem à celebração da escritura pública, conforme prevê o art.º 147.º do 

CPA � Código do Procedimento Administrativo, 
 

João Barros Duarte, Presidente da Câmara Municipal, nos termos do previsto no 

art.º 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo 

à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e tendo em conta que: 

a) a Associação necessita da celebração da escritura pública até ao próximo dia 

21 de Fevereiro, data em que termina o prazo para apresentação da sua 

candidatura ao PARES-Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais (Despacho do Ministério do Trabalho e Solidariedade 

Social n.º 944/2007, de 18 de Janeiro); 

b) só no passado dia 15-02-2007 foi possível reunir com a Sr.ª Conservadora do 

Registo Predial, ficando definitivamente esclarecida a questão relativa ao 

emparcelamento dos dois prédios rústicos e contíguos entre si; 

c) Não é possível, em tempo útil, reunir extraordinariamente a Câmara, visto 

estarmos em pleno período de Carnaval com a tradicional tolerância de 

ponto, 

 

ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 1 alínea f) da Lei nº 169/99, de 

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

Janeiro, e nos termos do previsto nos artigos 29.º n.º 1 alínea a), 19.º n.º 1 e 20.º n.º 1, 

todos do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro (Lei dos Solos), bem como pelo 

art.º 147.º do CPA, com remissão expressa para os artigos 142.º n.º 1 e 145.º n.º 3, do 

mesmo Código, altera parcialmente, com efeitos retroactivos àquela data, a 

deliberação tomada em reunião de 14-12-2006, que na parte objecto de alteração 

passará a ter a seguinte redacção: 

 

�... 

delibera ceder à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

Instituição Particular de Solidariedade Social e Pessoa Colectiva de Utilidade 

Pública, registada em 21 de Maio de 2004, pela inscrição n.º 51/2004, a fls. 61 e 61 
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verso do livro n.º 10 das Associações de Solidariedade Social, com sede em Casal 

Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, a título gratuito, o direito de 

superfície sobre a totalidade dos seguintes prédios rústicos, contíguos entre si: 

 

1. terreno composto por terra de semeadura com a área de 1.010 m2, 

confrontando do Norte com Estada, do Sul com herdeiros de José de Sousa, 

do Nascente com Câmara Municipal e do Poente com Maria das Dores, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 6047 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 13162/280400, com o valor 

patrimonial de 5,57� (1.116$00); 

2. terreno composto por terra de semeadura com a área de 1.010 m2, 

confrontando do Norte com Caminho, do Sul com herdeiros de José de 

Sousa, do Nascente com Câmara Municipal e do Poente com José Manuel 

Ramos da Silva, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 6050 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 13161/280400, com o valor 

patrimonial de 5,57� (1.116$00). 

 

A cedência do direito de superfície tem por objectivo a construção de edifício e 

respectivo logradouro, destinado à prossecução de diversas valências sociais, 

nomeadamente a criação de uma creche com serviço nocturno, criação de jardim de 

infância, criação de centro de dia para idosos, criação de gabinete de fisioterapia 

social e criação de serviço de apoio escolar ao 2º ciclo do ensino básico, de modo a 

concentrar num único espaço todas as valências que a Associação tem a funcionar 

noutros locais dispersos, sendo efectuada nas seguintes condições que devem ser 

expressamente aceites por deliberação da Assembleia Geral da Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, no prazo de 30 dias úteis a contar da 

notificação desta deliberação, sob pena desta ficar sem efeito, com vista à posterior 

marcação da data de celebração da escritura pública pela Notária Privativa do 

Município: 

 

a) O prazo de duração é de cinquenta anos, prorrogável, automaticamente, por 

iguais períodos de tempo, salvo renúncia expressa do superficiário à 

prorrogação; 

b) O prazo de início da construção é de cinco anos a contar da data de celebração 

da respectiva escritura, salvo devido a condições não imputáveis ao 

superficiário e devidamente ponderadas pela Câmara Municipal; 

c) A construção deve ficar concluída dentro do prazo do respectivo alvará de 

licenciamento; 

d) À construção a erigir não pode ser dado qualquer outro uso que não se 

enquadre nas actividades de interesse público prosseguidas pela Associação 

superficiária nos termos dos seus estatutos; 

e) É proibida a alienação do direito de superfície, a qualquer título, salvo 

autorização expressa da Câmara Municipal a pedido fundamentado do 

superficiário; 

f) A Câmara Municipal goza do direito de preferência, em primeiro grau, nas 

transmissões onerosas e gratuitas, nos termos do previsto no art.º 20.º n.º 3 do 

citado Decreto-Lei n.º 794/76; 

g) O incumprimento do disposto nas alíneas b) a d) implica a extinção do direito 

de superfície.�. 
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Determina ainda que na escritura pública de constituição do direito de superfície 

deve ficar expresso: 

 

1. Que os prédios acima descritos serão posteriormente objecto de uma operação 

de emparcelamento por esta Câmara Municipal e que todos os trâmites legais 

para a sua concretização já se encontram a decorrer. 

 

2. Que o prédio resultante dessa operação de emparcelamento terá a área de 

1.929,30 m2 (mil novecentos e vinte e nove vírgula trinta metros quadrados), a 

confrontar do Norte com Rua do Sobreiro, do Nascente com Guilhermino Silva 

Oliveira, do Sul com Guilhermino Silva Oliveira e Jacinto Esperança Pereira, 

Ldª. e do Poente com Maria das Dores, com o valor patrimonial de 11,14 � (onze 

euros e catorze cêntimos), 

 

3. E que a divergência entre as confrontações constantes das certidões da 

Conservatória do Registo Predial e as actuais, é resultante de alterações 

supervenientes da titularidade dos prédios adjacentes. 

 

O presente despacho deve ser submetido a ratificação da Câmara Municipal na sua 

próxima reunião ordinária que se realizará no dia 22 de Fevereiro, conforme 

previsto no citado art.º 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99.» 

 

A Câmara apreciou o assunto e reconhecendo a urgência e as circunstâncias excepcionais 

que levaram à emissão do despacho pelo Sr. Presidente da Câmara, na medida em que é 

do interesse do Município que a Associação em causa se possa candidatar ao PARES-

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, ao abrigo do previsto no 

art.º 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera ratificar aquele despacho fazendo sua deliberação 

o conteúdo do mesmo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho informou que já foi celebrada com esta IPSS a 

escritura de cedência de direito de superfície, que lhe permitirá a sua candidatura. 

Relativamente à ADESER II informou que, apesar do grande empenhamento dos 

funcionários que estiveram envolvidos no procedimento, não foi possível efectuar a 

cedência de terreno. 

 


4 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OLHEIRÃO � MOITA� 

 
 
254 - Presente informação da secção de contabilidade e carta do adjudicatário da obra em 

epígrafe, Construções António Leal, S.A., a solicitar a restituição da importância retida para 

reforço de caução aquando do pagamento dos autos de medição nº 1, 2, 3, 4, e 5 da obra 

mencionada, na importância de 168,40�, 1.168,90�, 473,60�, 1.049,38� e 343,75�, 

respectivamente, enviando para sua substituição a Garantia Bancária nº 125-02-1085898 do 
Banco Comercial Português, S.A., no valor de 3.204,03 euros. 
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A Câmara apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o nº 4, do art.º 

211º, do Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, aceitar a referida Garantia Bancária e 

restituir as importâncias de 168,40�, 1.168,90�, 473,60�, 1.049,38� e 343,75�, retidas 

através das guias nº 433 de 18-07-2006, 483 de 14-08-2006, 489 de 14-08-2006 e 561 de 24-

10-2006 e 562 de 24-10-2006 respectivamente, em nome do adjudicatário Construções 

António Leal, S.A. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - �EXECUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA E DISTRIBUIDORA DA ZONA 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE� CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2005 � DIRM 

� PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
 
255 - Presente informação da DIRM com a ref. EM/05/07, propondo a aprovação de 

prorrogação graciosa por um prazo de 30 dias, da empreitada �Execução de conduta adutora e 
distribuidora da Zona Industrial das Marinha Grande� à firma Pinto e Brás, Lda.  
 
A Câmara depois de apreciar os documentos, e atendendo as condições meteorológicas 

adversas que se têm vindo a sentir, delibera conceder uma prorrogação graciosa por um 

prazo de 30 dias de calendário ao abrigo o disposto no n.º2 do artigo 13º do Dec-Lei 

6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - PEDIDO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DA RECOLHA DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS 

 
 
256 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na sequência 

do pedido da Firma Vipex � Comércio e Indústria de Plásticos, S.A., com sede no lugar da 

Pedra, Marinha Grande, para obtenção de Certidão comprovativa da recolha, pelos Serviços 

desta Câmara Municipal, dos efluentes domésticos depositados nas fossas existentes nas 

instalações da empresa. 
 
A Câmara depois de analisar o pedido e face à Informação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, de que se tratam de efluentes exclusivamente domésticos, produzidos 

nas casas de banho existentes nas instalações, delibera certificar que a recolha dos 

mesmos é efectuada pelos Serviços competentes da Câmara Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

EN 242/2 � � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2006 (DEEM) � PLANO DE SEGURANÇA 

E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
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257 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma �Lenaprédio LdA�. 
 

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 

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 �Reformulação da 

Praceta Pinhal do Rei e troço final da EN 242/2�, 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. 

 

 

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

EN 242/2 � � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

258 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 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, nº 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

Diploma citado. 
 

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada � Reformulação da Praceta Pinhal do Rei e do Troço final da EN 

242/2�, adjudicada à firma �Lenaprédio Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE DAMÃO, RUA DE GOA, TRAVESSA DAS 

ANDORINHAS E RUA DA BENTA � CASAL DOS OSSOS � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 28/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

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

pela firma � António Emílio Gomes e Filhos, Lda. � 
 

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 

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 �Pavimentação da Rua 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 22.02.2007 

Acta n.º 04 

 

 58 

de Damão, Rua de Goa, Travessa das Andorinhas e Rua da benta � Casal dos Ossos�, 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. 

 

 

10 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE DAMÃO, RUA DE GOA, TRAVESSA DAS 

ANDORINHAS E RUA DA BENTA � CASAL DOS OSSOS � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 28/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

260 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 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, nº 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Pavimentação da Rua de Damão, Rua de Goa, Travessa das 

Andorinhas e Rua da Benta � Casal dos Ossos�, adjudicada à firma �António Emílio 

Gomes e Filhos, Lda.�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - �REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA � � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03/2005 (DEEM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

261 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma � Construções Manuel e Lino, Lda. � 
 

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 

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 � Requalificação do 

Mercado de Vieira de Leiria, 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. 
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12 - �REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA � � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03/2005 (DEEM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

262 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 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, nº 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Requalificação do Mercado de Vieira de Leiria�, adjudicada à 

firma �Construções Manuel e Lino, Lda.�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PONTO DA BOAVISTA, ANTÓNIO DE SOUSA 

E ANTÓNIO DE SOUSA CALADO � BOAVISTA � � CONCURSO LIMITADO N.º 

22/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

 

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

pela firma �Asibel Construções, S.A. �. 
 

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 

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 � Pavimentação das 

ruas Ponto da Boavista, António de Sousa e António de Sousa Calado, 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. 

 

 

14 - �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PONTO DA BOAVISTA, ANTÓNIO DE SOUSA 

E ANTÓNIO DE SOUSA CALADO � CONCURSO LIMITADO N.º 22/2006 (DIRM) � 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 
264 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 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. 
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A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, nº 3). 
 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

Diploma citado. 
 

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

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Pavimentação das ruas Ponto da Boavista, António de Sousa e 

António de Sousa Calado � Boavista�, adjudicada à firma �Asibel � Construções, S. A.�, o 

técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

265 - Presente solicitação atribuição de topónimo a arruamento constante na planta de 

localização que se dá por reproduzido e se anexa (Anexo 9) à presente acta: 
 
Rua dos Agostinhos � Liga a Rua de São Pedro de Moel, lugar de Guarda Nova. 
 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do n.º 1 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, 

delibera atribuir o seguinte topónimo a arruamento constante da planta de localização 

que se dá por reproduzida e se anexa á Presente acta:  

 
Rua dos Agostinhos � Liga a Rua de São Pedro de Moel, lugar de Guarda Nova. 

 

Delibera igualmente adoptar o sistema métrico na atribuição do n.º de polícia para os 

arruamentos em causa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - APRESENTAÇÃO DO GRAFISMO A UTILIZAR NOS ESTACIONÁRIOS DO 

MUNICÍPIO 

 
 
266 - A presente informação visa a apresentação (em anexo) da nova imagem gráfica a utilizar 
nos estacionários básicos do Município (papel timbrado e envelopes). 
 
Características de impressão: 
 
Papel timbrado, impressão offset a 1 cor, suporte Inalaser 90 gramas. 
Envelopes, impressão offset a 1 cor 
 
Dada a necessidade de efectuar requisições de vários materiais referentes à divulgação do 
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município, para repor stock em armazém, foi realizada uma pesquisa de novos materiais a 

adquirir (brindes publicitários, papel timbrado, envelopes, pastas, entre outros), de forma a 

substituir os existentes, o que resultou na elaboração de um estudo gráfico para aplicar aos 

mesmos, uniformizando-os. 
 
Com vista à renovação da imagem do Município, foi realizada uma proposta gráfica de 

comunicação exterior que será aplicada a todos os materiais que se justifique. 
 
Esta proposta vem no seguimento da modernização gráfica iniciada com a nova Agenda 

Municipal e brindes publicitários, e que será tida em conta na execução de todos os materiais 

de divulgação do município de forma a conferir uma imagem jovem, organizada e confiante 
aos mesmos. 
 
O novo grafismo será posteriormente adaptado a outros materiais, de forma a uniformizar a 

imagem de apresentação e comunicação do Município para o exterior. Estes serão alterados à 

medida que houver ruptura de stock em armazém.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 11), e tomou conhecimento do 

novo grafismo a utilizar nos estacionários do município, tendo deliberado introduzir-lhe 

algumas alterações ao nível da folha de papel timbrado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - PEDIDO Á COMISSÃO EUROPEIA PARA APOIO AOS PREJUÍZOS DAS 

CHUVAS DO OUTONO E INVERNO DE 2006 � APRESENTADO PELO GRUPO 

PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

 
 
Presente ofício enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, registado sob n.º 
1674, de 19/02/2009, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 10). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 



 

INFORMAÇÕES  

 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho deu conta da reunião que se vai realizar dia 

26/02/2007, em Castelo Branco, no âmbito do PROTCentro. 
 
O Sr. Presidente falou sobre a sua ida, ontem, dia 21/02/2007, à apresentação do Plano 

Estratégico da Água para o próximo quadro de financiamentos. 
Deu também conta da apresentação do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos, que se realiza 

amanhã, dia 23/02/2007, em Setúbal. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira pediu, mais uma vez, ao Sr. Presidente para agendar a 
visita ao cemitério da Marinha Grande. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 18,30 

horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


