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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia oito de 

Março de dois mil e sete.        

 

 

 

 

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

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Sr. 

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

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

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 15,00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 17,00 horas, após a 

discussão e aprovação dos processos de obras particulares incluídos na ordem do dia, não tendo 
regressado. 
    

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira ausentaram-
se da reunião após o �ATENDIMENTO AO PÚBLICO�, não tendo regressado. 
 
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 
votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 

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

 
 





ORDEM DO DIA 
 

1. 4.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

2. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 
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3. REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 � DIRM. 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

4. �URBANISMO COMERCIAL � 2ª FASE� CONCURSO PÚBLICO N.º03/2004 � 

DIRM � TRABALHOS A MENOS 

 

5. �INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEVISÃO POR CABO 

� CÉLULAS MGR7 E MGR8� 

 

6. CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/07 � DEEM. ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO 

 

7. �REMODELAÇÕES DIVERSAS DE PAVIMENTOS NA ZONA INDUSTRIAL� 

� C. LIMITADO 12/05 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCARGA DE EFLUENTES 

INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS NO COLECTOR PLUVIAL 

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

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, 

BLOCO 5, RC B, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

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

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINO RESIDENTE NA 

PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 8, 3ºESQ., POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 

11. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA 

EM RUA BAIRRO DO CAMARNAL N.º 51 LOTE 51 A CÔNJUGE 

SOBREVIVO, POR MORTE DO PRIMITIVO ARRENDATÁRIO: MANUEL 

HENRIQUES 

 

12. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MARINHA GRANDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

13. APRECIAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO CRIADA PARA 

ANÁLISE DA TUMG, E.M. 

 

14. IV CONGRESSO �REGIÃO DE LEIRIA: INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES� 

� ADLEI 

 

15. PROJECTO DE RESOLUÇÃO APRESENTADO PELO GRUPO 

PARLAMENTAR DO PCP 
 

16. RESUMO DE TESOURARIA 
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17. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 





ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Sendo o dia 08 de Março, o Dia Internacional da Mulher, o executivo camarário fez uma 

pequena recepção a todas as mulheres trabalhadoras da Câmara, começando o Sr. 

Presidente por fazer uma breve introdução sobre o dia comemorativo para a celebração 

dos feitos alcançados pela mulher. 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira fez a leitura de um poema da sua autoria alusivo à 

data. 

A recepção terminou com a entrega de lembranças a todas as mulheres presentes.









1 - 4.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 




268 - Presente proposta da 4ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 56.043,00 euros nos reforços 

e 56.043,00 euros nas anulações; 
3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 36.500, 00 euros 
nos reforços e 36.500,00 euros nas anulações; 
3ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 30.200,00 euros nos 
reforços e 4.700,00 nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 4ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, nos termos da alínea d), do n.º 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

 REQ 3185/06 � PC 318/06 � MÁRIO SIMÃO RODRIGUES



Este processo foi retirado da ordem do dia, para análise pelo Gabinete Jurídico 

 REQ 1867/06 � PC 361/06 � JOAQUIM PEREIRA JESUS 

Este processo não esteve presente na reunião. 

 REQ 1663/06 � PC 767/04 � PASTELARIA RAINHA SANTA, LDA 
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Este processo foi retirado da ordem do dia, para análise pela DIRM- Divisão de Infra-
estruturas e Redes Municipais, e pela DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras 

Particulares. 
 

 REQ 3496/06 � PC 23/06 � CARLA SOFIA GODINHO COSTA DIAS 

Este processo não esteve presente na reunião. 

 

269 - REQ 2037/04 � PC 472/04 � Presente requerimento de XF � COMERCIALIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO, S.A,  com sede na Rua D. Fernando I n.º 8, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento 

de restauração e bebidas, sito na Rua João Pereira Venâncio n.º 227, Casal da Formiga, 

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

  

Indeferir a pretensão, nos termos da alínea c) do n.º 1 do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

de aprovação da entidade consultada nos termos do presente diploma e que cuja decisão é 

vinculativa para os órgãos municipais, nomeadamente a Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil  que emitiu um parecer desfavorável, o qual se transcreve: � Analisando o 

projecto da obra em referência, verifica-se que não cumpre o disposto na Portaria 

1299/2001 de 21 de Novembro, nomeadamente: 

- Pontos:3.1.3 e 3.2.3 

    Pelo que o parecer é Desfavorável� 

  

Mais se informa que:  

1) a Autoridade de Saúde do Concelho da Marinha Grande, emitiu um parecer 

condicionado, o qual se transcreve: � Dotar a instalação sanitária de dispositivos de 

ventilação artificial, adequados à sua dimensão�. 

2) ao prever a alteração da fachada, e que para o processo tenha o devido seguimento, 

deverá apresentar autorização da maioria dos condóminos, com um mínimo de dois 

terços do valor total do prédio, conforme mencionado no ponto 3 do art.º 1422.º do 

Decreto-Lei 267/94 de 25 Outubro, dado que a fracção se situa em edifício em regime 

de propriedade horizontal. 

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

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

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

 
 
270 - REQ 1411/06 � PC 1348/98 � Presente requerimento de HERMINIO SILVA LAVOS 

DIAS,  com residência na Rua das Voltas n.º 37, Outeiro da Fonte, Freguesia de Carvide e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um estabelecimento industrial, sito em Albergaria, 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
271 - REQ 4411/06 � PC 415/06 � Presente requerimento de MARIA GRAÇA JESUS 

PEREIRA SEBASTIÃO,  com residência na Rua de Leiria n.º 36, Freguesia de Monte Real e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 

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

parcela de terreno, sita em Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

gás devidamente aprovada pela entidade licenciadora. 

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

especialidades, de novas peças desenhadas, com a rede de águas pluviais, onde deverá 

prever a drenagem para a zona envolvente á construção, dado não existir colector 

pluvial. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
272 - REQ 4405/06 � PC 449/06 � Presente requerimento de CARLOS MANUEL 

MAGALHÃES DUARTE,  com residência na Rua Helder Luciano Roldão n.º 10, Freguesia e 

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

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

sita na Rua Engº Arala Pinto, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

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

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

Administrativo, dado que o titular é seu irmão. 

 
 
273 - REQ 1530/06 � PC 287/06 � Presente requerimento de CARLOS MOREIRA 

AZEVEDO,  com residência na Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais n.º 55, Gaieiras, 

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

licenciamento da construção de um telheiro, sito na Rua Prof. Dr. José Custódio de Morais n.º 

55, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Indeferir, ao abrigo da alínea a), do nº1, 4º e 5º 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 04/06/99, por violar normas legais 

e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

  
a) O polígono de implantação do loteamento; 

  

Mais deliberou informar que foi ultrapassado concedido, ao abrigo dos artigos 100º e 101º 

do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às questões que 

motivaram o indeferimento.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
274 - REQ 4274/06 � PC 339/03 � Presente requerimento de ROQUE E FERREIRA-

CONSTRUÇÕES,LDA.,  com sede na Urb. Quinta de Sto António, Lote 4, Freguesia de 

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

construção de um edifício de habitação, comércio e/ou serviços, sito na Rua Manuel Pereira 

Roldão, Casal da Formiga, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o condicionalismo de apresentar o nome do estabelecimento, nos termos do 

disposto no Art.º 15º do Dec-Lei n.º 57/2002, de 11/03, pelo que se deverá desde já 

condicionar previamente à emissão de licença de construção para o efeito requerido. 
 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
275 - REQ 3680/06 � PC 664/06 � Presente requerimento de MARIA ASCENSÃO 

FERREIRA CUSTODIO MORAIS VARELA com residência na Av. Vidreiro n.º 98, 

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

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita em Juncal, 

Amieirinha (Lote 10), Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

   

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

dos seguintes elementos:  

  

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

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

177/2001, de 04/06; 

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  
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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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
276 - REQ 551/07 � PC 613/05 � Presente requerimento de CARLOS,PAIVA E FILHOS,SA 

com residência na Rua Nova Moinho de Cima, Apartado 267, Freguesia e Concelho da 

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

construção de um edifício habitacional e garagens, sito em Juncal, Trutas, Freguesia e 

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

  

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

seguintes elementos: 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis às alterações pretendidas, nos termos 

previstos no nº4 do artigo 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. 

  

Mais deliberou informar que o espaço existente entre as construções e o passeio que ladeia 

o arruamento público, apesar de ficar afecto a cada uma das fracções, deverá manter-se 

como espaço comum e que o espaço junto ao arruamento público onde se localiza a fossa,  

terá que ficar como espaço comum de uso comum das várias fracções. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
277 - REQ 3818/06 � PC 103/01 � Presente requerimento de MANUEL FERNANDES 

MOREIRA CARREIRA com residência na Rua do Lameirão n.º 54, R/c, Camarnal, 

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

de licenciamento da construção de um edifício de habitação e comércio, sito na Rua do 
Lameirão n.º 4, Camarnal, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

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

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

de 04/06; 

 
b) Elementos gráficos e escritos que permitam avaliar os seguintes aspectos: 
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 Iluminação e arejamento artificial na cozinha , conforme se define 

no ponto 4 do Artº12º do Decreto Regulamentar 4/99 de 1 de Abril 

. 

 Evacuação de fumos e cheiros, feita através de conduta executada 

em material incombustível, conforme se define no ponto 6º do 

Artº12º do Decreto Regulamentar 4/99 de 1 de Abril . 
  

c) Referência á entidade exploradora e nome, conforme o exigido no ponto 1 

do art.º 15º do DR 168/97 de 4/07, com as alterações dadas pelo DR 57/02 de 

11/03; 

 

d) Estimativa do custo total da obra, conforme o mencionado na alínea h) do 

n.º 2 do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro. 

 

e) Calendarização da execução da obra, conforme o mencionado na alínea i) 

do n.º 2 do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro. 

 

f) Planta de implantação com indicação dos estacionamentos necessários, 

aplicáveis ao estabelecimentos necessários, aplicáveis ao estabelecimento em 

função da área construída.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
278 - REQ 3960/06 � PC 861/05 � Presente requerimento de CLAUDIA PEDRO JORGE 

com residência na Rua Principal n.º 39, Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

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

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

  

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

seguintes elementos: 

  

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

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

  

b) Planta de implantação à escala 1/200, indicando a localização de uma fossa 

estanque na parte da frente na parte da frente da casa , junto ao arruamento, em 

espaço particular para posterior ligação ao colector público; 

  

c) Prever a bombagem dos esgotos da casa de banho localizada na cave, para fossa 

estanque a ser construída provisoriamente; 

  

d) Apresentar uma solução eficaz para o escoamento das águas pluviais provenientes 

da cave, atendendo a que no local não existe rede de saneamento pluvial; 

  

e) A planta de implantação referida na alínea b) deverá prever o recuo do muro de 

vedação junto à Rua Principal da Pedrulheira, 1,15m em relação ao muro 

actualmente existente, por forma a permitir a futura beneficiação desta  rua. 
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f) Apresentar estimativa orçamental e termo de responsabilidade que contemple a 

execução dos muros indicados nas peças desenhadas; 

  

  

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

Pedrulheira, cujo alinhamento, deverão ser oportunamente solicitados aos serviços 

competentes desta câmara;  

  

a) Os materiais a aplicar no passeio devem ser idênticos aos da envolvente, 

nomeadamente, utilizando lancil em calcário de 0,15x0,22 e calçada de 

0,05x0,05x0,05, devendo ser feito o remate enter o passeio e o pavimento existente 

em betuminoso; 

  

b) O espelho do lancil deverá ficar a 0,12m acima do pavimento, sendo que na 

entrada da garagem, numa distância de 3,50m, o requerente deverá colocar lancil 

de calcário rampeado de 0,30x0,22m. Na execução dos passeios deve ser 

considerada a colocação de película de plástico preto entre a camada base e a 

almofada de assentamento, de modo a evitar o crescimento de ervas. 

  

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

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

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

de Setembro;  

 

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

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

por elementos gradeados com a altura máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) 

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

  

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;  

  

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. 
 
 
279 - REQ 3681/06 � PC 662/06 � Presente requerimento de MARIA ASCENSÃO 

FERREIRA CUSTODIO MORAIS VARELA com residência na Av. Vidreiro n.º 98, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita em Juncal, 

Amieirinha (Lote 9), Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos:  

 

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

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

177/2001, de 04/06; 

 

2. 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;  

 

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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
280 - REQ 658/06 � PC 117/06 � Presente requerimento de JOÃO MANUEL MOITEIRO 

GOMES com residência na Rua Cravos de Abril n.º 25, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

unifamiliar, sita na Rua Vasco Valente, Lote 85, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a), do nº1, 4º e 5º 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 04/06/99, por violar normas legais 

e regulamentares aplicáveis, designadamente por: 

  

a) Os polígonos de implantação da habitação e da garagem não respeitarem os 

polígonos aprovados no loteamento e representados na respectiva planta de 

síntese; 

  

b) Violar a alínea a) do nº3 do art.º11 da portaria 1110/01 de 19/Set., por não 

apresentar planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala 1/200 ou superior, incluindo o arruamento de acesso, com indicação das 

dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas  e respectivo material; 

  

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

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

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

 

 

281 - REQ 185/07 � PC 263/00 � Presente requerimento de DIONISIO MIGUEL-

CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA. com sede na Rua da Quinta da Areia n.º 3, Casal de 
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Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação 

das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma moradia bifamiliar e muros 

de vedação, sita na Rua Cova do Lobo, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

notificação, dos projectos complementares de água e saneamento, face as 

alterações introduzidas no período de execução da obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

282 - REQ 661/07 � PC 123/07 � Presente requerimento de CRISAL-CRISTALARIA 

AUTOMATICA,SA. com sede na Rua de Portugal, Lote 1, Apartado 233, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

alteração de uma unidade industrial � ampliação de armazém, sita na Zona Industrial Casal da 

Lebre, Lote 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

Junho, dos projectos complementares aplicáveis. 

 

2- Apresentar elementos gráficos e escritos que nos permitam avaliar: 

 
 Os afastamentos da proposta em licenciamento, relativamente aos limites do 

prédio, previstos no Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial da 

Marinha Grande;  

 

 Que irão ser executados novos estacionamentos para além dos já existentes,  a 

criar no interior do lote, e na quantidade necessária em função da área agora em 

licenciamento; 

 

 Tendo em consideração a globalidade do lote e das edificações nele existentes, 

apresentar planta à escala 1/200 com a marcação dos espaços livres não 

impermeabilizados, com um mínimo de 35% da área do lote, tendo em 

consideração que pelo menos a faixa de protecção entre as edificações e os limites 

do lote, deverão ser tratados como espaços verdes plantados. 

 

 Elementos escritos que nos permitam avaliar o cumprimento dos condicionalismos 

impostos no artigo 2º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial 

da Marinha Grande, nas suas alíneas de a) a j) sobre a totalidade da indústria; 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

283 - REQ 540/07 � PC 102/07 � Presente requerimento de GALLOVIDRO, SA com sede na 
Rua Vieira de Leiria n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação 

do processo de licenciamento da alteração de uma unidade industrial, sita na Rua Vieira de 

Leiria n.º 1, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 

 

Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em conformidade 

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

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

complementares aplicáveis, nomeadamente os de estabilidade, eléctrico e de ruído, de 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

284 - REQ 1759/06 � PC 549/02 � Presente requerimento de MÁRIO FELISMINO 

GASPAR com residência na Urbanização da Trutas, Lote 10, Trutas, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a emissão do alvará de licença de utilização referente ao processo 

da construção de um edifício destinado a armazéns, sito na Rua da Industria Metalúrgica, 

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

 

Deferir, condicionado a que o requerente pague à Câmara Municipal o custo dos arranjos 

no valor total de 1.487,50 � (Mil quatrocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 

os quais serão executados, logo que estejam reunidas as condições necessárias. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

285 - REQ 783/07 � PC 1054/99 � Presente requerimento de MANUEL JESUS 

FRANCISCO com residência na Rua da Fátima n.º 120, Caldelas, Freguesia de Caranguejeira 

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

construção de um edifício misto, sito na Urb. Das Vergieiras, Lote 75, Freguesia e Concelho da 

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

 

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

seguintes elementos: 

 

a) Projectos de especialidades aplicáveis às alterações efectuadas, nos termos 

do nº4 do art. 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; 
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2. Mais deliberou informar que, face aos elementos apresentados, o edifício se 

encontra em condições de poder ser constituído em regime de propriedade 

Horizontal, podendo ser emitida a respectiva certidão, ao abrigo do 

Dec.Lei.nº267/94 de 25 de Outubro. 

 

Mais se delibera remeter o processo ao Gabinete Jurídico, para análise, e se concluírem 

haver lugar, instaurarem os respectivos procedimentos sanccionatórios. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

286 - REQ 642/07 � PC 86/06 � Presente requerimento de EDGAR GUERRA VELOSO com 
residência na Estrada da Nazaré n.º 198, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alteração e ampliação de uma 

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

 

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 

 

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

projecto de estabilidade. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

287 - REQ 3550/06 � PC 648/06 � Presente requerimento de EMA MARIA PAIVA 

SANTOS NUNES com residência na Rua da Azambuja n.º 22, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento 

de restauração e bebidas, sito na Rua de S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir condicionado a: 

 

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

elementos: 

  

a) Indicação da entidade exploradora do estabelecimento prevista no nº1 do artigo 

15º do DL.57/02 de 11 de Março. 

 

b) Cópia da acta da assembleia de condóminos, autorizando as alterações de fachada; 

 

c) Apresentar memória descritiva  e termo de responsabilidade alterados onde conste 

tratar-se de estabelecimento apenas destinado a Restauração.  

 

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



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 08.03.2007 

Acta n.º 05 

 

 15 

 

 Mais se informa o requerente que:  

 

O requerente deverá ainda ser informado de que o  funcionamento do estabelecimento 

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

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

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

deverá ser condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos 

termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

288 - REQ 3551/06 � PC 649/06 � Presente requerimento de EMA MARIA PAIVA 

SANTOS NUNES com residência na Rua da Azambuja n.º 22, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento 

de restauração e bebidas, sita na Rua da Azambuja n.º 22, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir condicionado a: 

 

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

elementos: 

  

 

a) Indicação da entidade exploradora do estabelecimento prevista no nº1 do artigo 

15º do DL.57/02 de 11 de Março. 

 

b) Cópia da acta da assembleia de condóminos, autorizando as alterações de fachada; 

 

c) Apresentar memória descritiva  e termo de responsabilidade alterados onde conste 

tratar-se de estabelecimento apenas destinado a Restauração.  

 

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

 

 Mais se informa o requerente que:  

 

O requerente deverá ainda ser informado de que o  funcionamento do estabelecimento 

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

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

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

deverá ser condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos 

termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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289 - REQ 42/07 � PC 834/05 � Presente requerimento de AGOSTINHO CUNHA-

CONSTRUÇÕES CIVIS,LDA. com sede na Rua Eng.º Duarte Pacheco n.º 41, Praia do 

Pedrogão, Freguesia de Coimbrão e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um bloco habitacional e comercial, sito na Travessa do Largo 
da Republica, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

elementos: 

 

a) Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

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

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

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

 

b) Elementos que atestem a assunção do uso comum, por parte dos titulares do prédio 

onde se prevê a construção do edifício em apreço e dos do situado a Sul, da totalidade do 

espaço composto pelos logradouros dos prédio respectivos; 

 

c) Planta de implantação, à escala 1/200, que mencione o valor da área total cedida ao 

domínio público.  

 

2.- Execução dos passeios e estacionamento longitudinal junto ao Largo da República e 

Rua Padre Franklim e dos demais arranjos exteriores tidos por necessários, decorrentes 

da execução da obra;  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

290 - REQ 720/06 � PC 129/06 � Presente requerimento de LUIS GONZAGA BARROS 

com residência na Av. José Gregório n.º 161, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação do processo de alteração de um estabelecimento comercial de bebidas, 

sito na Av. José Gregório n.º 159, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir condicionado a: 
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 Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os seguintes 

elementos: 

  

a) Indicação do nome do estabelecimento e da entidade exploradora conforme 

previsto no nº1 do artigo 15º do DL.57/02 de 11 de Março. 

 

b) Fotografia do imóvel; 

 

c) Peças desenhadas de sobreposição em vermelhos e amarelos, conforme 

previsto no artigo 12º do RMEU; 

 

d) Indicação exacta da área do estabelecimento destinada a utentes, por forma 

a poder ser verificada a capacidade máxima proposta; 

 

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

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; 

 

 

 Mais se informa o requerente que:  

 

O requerente deverá ainda ser informado de que o  funcionamento do estabelecimento 

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

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

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

deverá ser condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos 

termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

291 - REQ 3737/06 � PC 685/06 � Presente requerimento de ADELINO DIONISIO CLARA 

SILVA com residência na Rua José Loureiro Botas n.º 18, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira 

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

de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua José Loureiro Botas n.º 18, 

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

 

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

elementos: 

 

a) Estimativa da obra, em conformidade com o mencionado na alínea i) do nº2 do 

artigo 11º da Portaria 1110/01 de 19/09; 

 

b) Calendarização da execução da obra em conformidade com o mencionado na 

alínea i) do nº2 do artigo 11º da Portaria 1110/01 de 19/09; 
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c) Indicação da capacidade do estabelecimento de restauração, devidamente 

justificada, em função da área destinada ao serviço de utentes, em 

conformidade com o previsto no artigo 17º do DR 4/99 de ¼; 

 

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

 

 Mais se informa o requerente que:  

 

O requerente deverá ainda ser informado de que o  funcionamento do estabelecimento 

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

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

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

deverá ser condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos 

termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

292 - REQ 1593/06 � PC 299/06 � Presente requerimento de NOVA PADARIA DO 

ENGENHO, LDA com sede na Estrada dos Guilhermes n.º 123 � fracção D, Freguesia e 

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

estabelecimento industrial do tipo 3 e comercial de restauração e bebidas, sito na Estrada dos 

Guilhermes n.º 123 � fracção D, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir condicionado a: 

 

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

elementos: 

  

1. Comprovativo em como o requerente deu entrada do processo de licenciamento do 

estabelecimento industrial, junto da respectiva entidade licenciadora; 

 

2. Nome do estabelecimento de acordo com o previsto no ponto 1 do artigo 15º do DR 

4/99 de ¼; 

 

3. Foto do estabelecimento; 

 

4. Indicação da capacidade do estabelecimento de restauração, devidamente 

justificada, em função da área destinada ao serviço de utentes, em conformidade 

com o previsto no artigo 17º do DR 4/99 de ¼; 

 

5. Projectos de especialidades aplicáveis nos termos previstos no nº4 do artigo 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; 

 

 Mais se informa o requerente que:  
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O requerente deverá ainda ser informado de que o  funcionamento do estabelecimento 

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

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

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

deverá ser condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos 

termos do n.º 11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa ausentou-se da reunião nesta altura, não tendo 

regressado. 


ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 
 

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

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

das 17,45 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 

Na presença do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Dr. Alberto Filomeno Esteves 

Cascalho, Dr. João Marques Pedrosa, Sr. Artur Oliveira, Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª 

Cidália Ferreira foram atendidos os seguintes munícipes: 

 

1. Esteve presente o Sr. Otílio Machado, que pretendia saber quando é que a Câmara lhe 

dá resposta ao pedido de direito à informação que apresentou em Dezembro de 2005, 

para um terreno que adquiriu em Vieira de Leiria. 
 

Atendido o Senhor, foi-lhe garantido pelo Sr. Presidente que brevemente lhe seria dada 
a resposta que estamos à espera que a CCDRC nos envie.  
 

 

2. Esteve presente a Sr.ª Adelina Cavaco, que pretendia esclarecimentos acerca da vala 
que passa junto à sua moradia, e que não serve só para escoamento de águas mas para 

todo o tipo de despejos, tornando insuportável o seu dia-a-dia. 
 

A munícipe foi informada pelo Sr. Presidente, que para a semana iam começar as obras 

referentes à instalação de esgotos. 
 

 

3. A Sr.ª Maria Anália Guerra Pimenta Gomes, não esteve presente. 

 

4. Esteve presente o Sr. Arnaldo Branco, para falar sobre uma escultura efectuada pelo 
mesmo e que colocou numa rua. 

 

O Sr. Presidente aconselhou o munícipe a dirigir uma carta à Câmara a expor a sua 

pretensão, para que os serviços a possam analisar. 
 

5. Esteve presente o Sr. Fernando Pinto, que veio chamar a atenção da Câmara para um 

buraco de grandes dimensões existente na Travessa da Rua do Corgo Norte e que 

poderá pôr em perigo quem lá passe, especialmente crianças. 
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Foi esclarecido pelo Sr. Presidente, dado que se trata da execução de um aqueduto, que 

está a ser feito pelo empreiteiro que anda no local a reparar aquela rua. 
 

6. A Sr.ª Maria Elisabete Trindade Ribeiro Antunes, não esteve presente. 
 

7. Esteve presente o Sr. Hélder António Morgado Veríssimo, proprietário de uma 
moradia no Bairro da Tojeira, Casal Galego, que pretende construir um muro à volta da 

propriedade. Segundo informação dada pelo Arqt.º Alexandre Fava ao munícipe, a 

construção do referido muro não é passível de licenciamento, dado estar projectado para 
o local a construção de uma variante que confina com a propriedade. O munícipe já 

pediu atendimento com o Vereador do pelouro das obras em 19/01/2007. 
 

Foi informado pelo Sr. Presidente, de que tem duas opções possíveis: 
 

1. se quiser construir o muro a Câmara autorizará a sua construção desde que 

assine uma carta em que se compromete a deitar o muro abaixo quando tal for 
necessário, em virtude da construção da variante que para ali está projectada; 

2. ou então não constrói o muro no local onde está projectada a variante.  
 

8. O Sr. Manuel Fernandes Moreira Carreira e a Sr.ª Maria Helena P. Marrazes, não 

estiveram presentes. 
 
9. Esteve presente a Sr.ª Albina Maria Silva João, onde informou ao executivo que tem 

uma casa construída desde 2005 e que ainda está a pagar água com um contador de 
obras, por isso muito mais cara. 
O Dr. Pedro Jerónimo disse-lhe que talvez pudesse continuar com o contador de obras, 
mas com a facturação a um escalão mais baixo, porque não tem licença de 

habitabilidade, dado que está em litígio com o empreiteiro e não tem o livro de obra. 
 
O Sr. Presidente informou que para a próxima semana irá verificar a situação e que 

depois dessa análise a sua secretária lhe telefonará. 
 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira ausentaram-

se da reunião nesta altura, eram 19,15, não tendo regressado. 

 


3 - REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

CASAL DE MALTA � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 � DIRM. ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO 





293 - Presente projecto, memória descritiva, programa de concurso, caderno de encargos, 
medições, e plano de segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente informação da DIRM com a Ref. RV. /12/07, propondo a abertura de concurso 

público de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec. - Lei n.º 59/99 de 

2 de Março. 
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O preço base do concurso é de 1.368.724,39 euros (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, 

setecentos e vinte e quatro euros e trinta e nove cêntimos). 
 
Prazo de execução de 240 dias. 
 
Este trabalho deve ser incluído na acção 2005/I/88 do Plano de Actividades � Obras na 

Ribeira e Zona Envolvente do Estádio 

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

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

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

Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta e aprovar 

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

� condições gerais e condições especiais, Medições e Plano de Segurança e Saúde, nos 

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

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e do artigo 48º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março. 

 

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

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

 

Comissão de Abertura: 

 

Efectivos: 

 

- Dr. Miguel Crespo, Presidente 
- Dr.ª Helena Godinho, Substitui o Presidente 
- Ana Teresa Domingues, Secretária  

 

Suplentes:   

 

- Eng.ª Edite Moniz 
- Eng.ª Ludmila Berardo 
- Dª. Arminda Granja 
 
Comissão de Análise: 

 
Efectivos: 

 
- Arq.ª Isabel Alves, Presidente 

- Dr.ª Helena Godinho, Vogal 

- Eng.º Jorge Junqueira, Secretário 

 

Suplentes:   

 

- Eng.ª Carla Lucas 
- Eng.ª Ludmila Berardo 
 

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

Isabel Alves e Eng.ª Carla Lucas e, para coordenar, o Eng.º Jorge Junqueira 
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4 - �URBANISMO COMERCIAL � 2ª FASE� CONCURSO PÚBLICO N.º03/2004 � 

DIRM � TRABALHOS A MENOS 

 

 

295 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/45/06, propondo a aprovação de trabalhos 
a menos referentes à empreitada �Urbanismo Comercial - 2ª Fase�. 
 

A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou aprovar trabalhos a menos no valor de 

4.894,25� (quatro mil oitocentos e noventa e quatro euros e vinte e cinco cêntimos) na 

empreitada � Urbanismo Comercial � 2ª Fase� adjudicada à firma �Asibel, S.A.�, de 

acordo com o artigo 28º do Decreto-Lei n.º59/99 de 2 de Março. 



Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

5 - �INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEVISÃO POR CABO � 

CÉLULAS MGR7 E MGR8� 

 

 

296 - Presente informação da DIRM com a ref. RV_13/07 e dois projectos da TV Cabo, com 
registos de entrada nº365 e nº366 relativos a um pedido de autorização para Instalação da Rede 

de Distribuição de televisão por cabo � Células MGR7 e MGR8 que aqui se dão por 

reproduzidos e ficam anexos à presente acta (Anexo 1), solicitando o parecer desta Câmara 

Municipal: 
 
Pretende esta entidade efectuar trabalhos e proceder à instalação de equipamentos por um 

período de 25 dias. 
 
Da análise dos projectos em questão, os serviços não encontraram matéria que obste a execução 

da rede, desde que a TV Cabo cumpra as seguintes recomendações: 
 

 Os traçados para abertura de valas em pavimentos betuminosos deverão ser escolhidos 

de forma a que as valas sejam abertas de preferência em zonas de calçada; 
 
 A reposição da calçada deverá ser precedida da execução de uma camada de agregado 

britado de granulametria extensa, após rega e compactação, com uma espessura mínima 

de 0,20cm, e as juntas da calçada deverão ser refechadas com água de cimento; 
 

 A reposição dos pavimentos, deverá ser efectuada em conformidade com o pormenor 
em anexo. Os pavimentos betuminosos deverão ser cortados inicialmente com uma 

serra mecânica e aquando da pavimentação da camada de desgaste deverá a última 

camada de betuminoso ser frezada em pelo menos 20 cm para cada um dos lados da 
vala de modo a conseguir-se uma boa ligação dos pavimentos; 

 
 A compactação dos materiais utilizados no enchimento da vala deve ser executada por 

camadas e de modo a ser atingido o grau de consolidação/compactação preconizado na 
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Caderno de Encargos tipo da EP � Estradas de Portugal. 
 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera emitir parecer favorável, desde que sejam 

respeitadas as recomendações supra referidas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



 
A presente reunião foi interrompida pelas 19,30 horas do dia 08/03/2007, sendo retomada 

pelas 10,10 horas do dia 09/03/2007, com a presença dos seguintes membros do executivo: 

 
 Sr. Presidente da Câmara; 
 Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho; 
 Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa; 
 Sr. Vereador Dr. João Alfredo Pedrosa; 
 Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira. 

 
 
Os Srs. Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira não estiveram presentes. 

 

 

6 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/07 � DEEM. ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO 

 

 

297 - Presente projecto, programa de concurso, caderno de encargos, medições, e plano de 

segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente também informação da DEEM com a Ref. MJ/15/07, propondo a abertura de concurso 
público de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 

de Março. 
 
O preço base do concurso é de 132.800,00 euros. 
 
Prazo de execução de 180 dias. 
 
A obra poderá ser incluída na acção 2004/I/109 � �Construção do Pavilhão para Espólio do 

Museu Joaquim Correia�. 
 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera, por proposta do Sr. 

Presidente, que o presente concurso fique suspenso por razões de boa gestão financeira, 

sem prejuízo de o fazer avançar ainda este ano, uma vez que é de todo o interesse executá-

lo, tanto mais que foi incluído em Plano de Actividades. 

 
  

7 - �REMODELAÇÕES DIVERSAS DE PAVIMENTOS NA ZONA INDUSTRIAL� � 

C. LIMITADO 12/05 � DIRM � RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
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298 - 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 n.º 59/99 

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCARGA DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

E DOMÉSTICOS NO COLECTOR PLUVIAL 





299 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que aqui se 
dá por reproduzida, na sequência do pedido da Firma DaCruz, Produtos Alimentares, Lda., para 

emissão de declaração comprovativa do sistema de tratamento de efluentes domésticos e 

industriais. 
 
A Câmara depois de analisar o pedido e face à Informação/parecer da Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos, de que a empresa não se encontra a laborar, não existindo 

assim produção de efluentes industriais, não sendo assim possível a emissão de parecer, 

delibera informar que não vê inconveniente na emissão da certidão solicitada, ficando, no 

entanto, com a obrigação da apresentação semestral de análises aos efluentes industriais, 

para que, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e 

Regulamento Municipal de admissão de efluentes no colector doméstico, se possa verificar 

o cumprimento dos respectivos parâmetros. 



Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 





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

MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA RUA 4, BLOCO 5, 

RC B, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 





300 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 22/02/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda social, por motivo 
de alteração do rendimento do agregado familiar de Maria de Fátima Silva Ferreira, inquilina 

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

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

valor da renda para � 24,84 (vinte e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos); valor este 

calculado ao abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Abril. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

PELO MUNICIPIO, EFECTUADO POR INQUILINO RESIDENTE NA PRACETA 

DA LIBERDADE, BLOCO 8, 3ºESQ., POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 

301 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 27/02/2007, referente à necessidade de reajustar o valor da renda social, por motivo 

de alteração do rendimento do agregado familiar de Daniel Mendes Veiga, inquilino deste 

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

agregado familiar, do inquilino em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 17,28 (dezassete euros e vinte e oito cêntimos); valor este calculado 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - TRANSMISSÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA 

EM RUA BAIRRO DO CAMARNAL N.º 51 LOTE 51 A CÔNJUGE SOBREVIVO, 

POR MORTE DO PRIMITIVO ARRENDATÁRIO: MANUEL HENRIQUES 

 

 

302 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED �, 
datada de 01 de Março de 2007, referente a pedido de transmissão da titularidade do 

arrendamento, efectuado por cônjuge sobrevivo, por motivo de falecimento do primitivo 
arrendatário, Manuel Henriques.  
 
A dita informação comunica o falecimento do titular do contrato de arrendamento a 24 de 

Fevereiro do corrente ano, conforme assento de óbito que se anexa, bem como o direito de 
Maria de Jesus Pinto, na qualidade de viúva, à transmissão do arrendamento. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que a transmissão de 

arrendamento tem carácter automático, conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do 

art.º57 do Novo Regime do Arrendamento Urbano, toma conhecimento de tal transmissão 

por óbito do primitivo arrendatário e delibera, no uso de competência prevista na alínea 

d), n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5 � 

A/2002 de 11 de Janeiro, que os recibos de renda passem a ser emitidos, a partir do 

próximo mês de Abril, em nome do cônjuge sobrevivo Maria de Jesus Pinto, com o 

número de contribuinte 121567400. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MARINHA GRANDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
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303 - Presente carta datada de 23/01/2007, com o registo de entrada nº 1510, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, a informar da existência de um 
grupo de senhoras, denominado �Grupo da Amizade�, que de quando em quando, organiza e 
prepara algumas festas de beneficência a favor dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 
 
Neste sentido, o referido Grupo vai organizar uma Festa para Angariação de Fundos, no 

próximo dia 31 de Março, do qual consta uma passagem de modelos, com fatos originais, 

subordinada a tema específico, e que consiste no patrocínio exclusivo de um fato, pelo que vêm 

solicitar a atribuição de um subsídio da Câmara Municipal. 
 
A Câmara apreciou o pedido e atendendo a que: 

 

- nos termos do n.º 4, alínea a) 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, é da sua competência 

�Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 

nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, 

bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos�; 

- o apoio a conceder visa a contribuir para a aquisição de uma nova ambulância para 

os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande; 

- a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande é uma 

entidade legalmente existente, que prossegue fins de interesse municipal, na medida 

em que presta auxílio humanitário à população do concelho; 

 

delibera, nos termos da já citada disposição legal, atribuir à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, com sede na Rua dos Bombeiros 

Voluntários, Apartado 112, 2431-902 Marinha Grande, contribuinte n.º 501137106, um 

subsídio no valor de 500 euros (quinhentos euros), previsto em orçamento municipal na 

classificação 01.03/04.07.01, destinado ao patrocínio Exclusivo de um Fato numa 

passagem de modelos cujo objectivo é a angariação de fundos para a aquisição de uma 

nova viatura ambulância.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - APRECIAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO CRIADA PARA 

ANÁLISE DA TUMG, E.M. 

 

 

Em anexo cópia das referidas actas (Anexo 2), que não foram analisadas em virtude de a 

comissão não ter ainda reunido para produzir o relatório que será analisado pela Câmara na 

próxima reunião. Na sequência deste ponto foi proposto pelo Sr. Vereador Artur de Oliveira 

realizar uma reunião da Comissão na próxima 5ª feira, dia 15/03/2007, às 14,00 horas, com 
vista a elaborar o relatório final.  
 

 

14 - IV CONGRESSO �REGIÃO DE LEIRIA: INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES� - 

ADLEI 
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Presente ofício enviado pela ADLEI � Associação para o Desenvolvimento de Leiria, registado 
sob n.º 1837, de 26/02/2007, relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá 

por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 3). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

15 - PROJECTO DE RESOLUÇÃO APRESENTADO PELO GRUPO 

PARLAMENTAR DO PCP 

 

 

Presente e-mail enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP, registado sob n.º 434, de 01/03/2007, 

relativo ao assunto mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por integralmente 

reproduzido e se anexa (Anexo 4). 
 
A Câmara tomou conhecimento.





16 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

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

qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.806.682,51� (um 

milhão, oitocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e dois euros e cinquenta e um cêntimo). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA DISCOTECA 

�IMPÉRIO ROMANO� � RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DO SR. 

PRESIDENTE 

 

3. CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR JORGE GALO VITAL 

 

4. CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR JORGE GALO VITAL 

 

5. �BENEFICIAÇÃO DA RUA N.º 4 - FIGUEIRAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

03/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA 
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6. �BENEFICIAÇÃO DA RUA N.º 4 - FIGUEIRAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

03/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

7. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DOS CABEÇOS � 

BICO DA GARCIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 31/2006 (DIRM) � PLANO 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

8. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DOS CABEÇOS � 

BICO DA GARCIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 31/2006 (DIRM)� 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

9. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA � 

APOIO AO PROJECTO PIEF 2006/2007  

 

10. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DE INQUILINA 

RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 9 RÉS-DO-

CHÃO DIREITO, CASAL DE MALTA 

 

11. APOIO À AMGLP � ASSOCIAÇÃO EVENTOS INFORMÁTICOS, DA 

MARINHA GRANDE 

 

12. APOIO AO 2º ENCONTRO DE BTT DA COMISSÃO DE FESTAS DA IGREJA 

DA PASSAGEM � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VIEIRA DE 

LEIRIA 

 

13. APOIO A INVESTIMENTO À SBR DA ORDEM � OBRAS NA SEDE DA 

COLECTIVIDADE 

 

14. APOIO À EDIÇÃO DA FOTOBIOGRAFIA DE AFONSO LOPES VIEIRA 

 

15. APRESENTAÇÃO DO GRAFISMO A UTILIZAR NOS ESTACIONÁRIOS DO 

MUNICÍPIO 

 

16.   PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE VIEIRA DE LEIRIA E DE CASAL 

D�ANJA, BOCO E PASSAGEM � PEDIDO DE CEDÊNCIA DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL DA GITAP, GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, SA 

PARA A PROGITAPE, PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PLANEAMENTO 

E ENGENHARIA, LDA 

 

17. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES - TERRENO DO 

PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 

 

18. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � 11 DE MARÇO � COMEMORAÇÕES DA 

ELEVAÇÃO DA CIDADE 

 

19. PROJECTO DE DECISÃO DE ORDEM DE REMOÇÃO DO MOBILIÁRIO 

URBANO SITO FRENTE AO N.º 3-A DA RUA DUQUESA DE CAMINHA, S. 

PEDRO DE MOEL 
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20. APOIO AO TORNEIO DE SALTO EM ALTURA EM SALA DO CLUBE DE 

ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 

 

21. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA RECOLHA DE 20.000 M3 DE 

EFLUENTES DOMÉSTICOS NAS FREGUESIAS DA MARINHA GRANDE E 

MOITA  

 

22. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA VARREDURA MANUAL DAS 

RUAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, COM CORTE DE ERVAS E 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS 

 

23. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DOS 

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

 

24. ELEIÇÕES PARA A REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA � 

PRESIDENTE E COMISSÃO EXECUTIVA 2007 

 

25. VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE-TUMG, E.M. 

 

26. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. PRESIDENTE 

 

27. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS SRS. VEREADORES 

 

28. REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO 

PAULO PEDROSA 

 

 





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

304 - REQ 286/06 � PC 1101/99 � Presente requerimento de FERNANDO GAMEIRO,  com 
residência em Casalinho, Pombal, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito em Cartaxo/Engenho, 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) Comprovativo do licenciamento por parte da CCDR-C, face as propostas 

de acesso automóvel sobre vala pública e de escoamento de águas pluviais 

sobre a mesma, atendendo à sua comunicação em memória descritiva e 

justificativa do projecto da rede de saneamento constante do processo 
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aprovado e licenciado, nos termos do disposto no n.º 1 do Art.º 28º do 

regulamento do PDMMG; 

 

b) Estudo de segurança contra risco de incêndio, face a proposta de 

parqueamento automóvel no piso cave, nos termos do disposto no Dec.-Lei 

n.º 66/95, de 08/04. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
305 - REQ 3859/06 � PC 676/06 � Presente requerimento de RUI MANUEL RAMOS 

MENDES, com residência na Rua da Vitória n.º 36, R/c Dto, Ordem, Freguesia e Concelho da 

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

anexos, sitos em Rua João Miller, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

 

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

seguintes elementos:  

 

a) Projectos das especialidades aplicáveis, 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;  

 

Planta de implantação à escala 1/200, sobre levantamento topográfico 

executada    conforme previsto no ponto 2  do artigo 10º do RMEU; 

 

b) Cortes à escala 1/200 ou superior, com indicação a tracejado do perfil 

natural do terreno, nos termos do n.º 3, do Art.º 10º, do RMEU;  

 

c) Elementos gráficos que representem a construção alinhada a poente pelo 

anexo existente no lote 3 e na parte da edificação que ultrapassa esse 

volume a cobertura seja realizada em duas águas de modo a minimizar o 

impacto visual que possa causar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
306 - REQ 4333/04 � PC 347/04 � Presente requerimento de MARIA JESUS DOMINGUES 

FRANCISCO FERNANDES,  com residência na Rua dos Outeirinhos n.º 82, Freguesia e 

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

construção de um edifício habitacional e muros, sito em Rua Guilherme Pereira Roldão, 

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

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

dos seguintes elementos:  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 08.03.2007 

Acta n.º 05 

 

 31 

 

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, que constate a localização da bateria 

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

ao domínio público, confrontações e área final do prédio.  

 

2. Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra, bem como ao reposicionamento dos equipamentos de 

iluminação pública;  

 

3. A previsão de uma bateria única de contadores de água, que se deverá 

localizar no exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua 

com a via pública; 

 

4. A instalação dos receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo 

com a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar 

n.º 8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 04 de Setembro, devendo constituir uma bateria 

única, que deverá localizar-se em parte comum do edifício, junto à entrada 

contígua com a via pública; 

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

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

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

com a altura máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da 

alínea x) do Art.º 3º do RMEU. No muro entre estremas, quando confinante 

com espaço público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 

1.5 m, a contar do limite do passeio, não podendo exceder, no restante 

perímetro, a altura de 1.8 m;  

 

6. Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá 

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

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

para isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
307 - REQ 3430/06 � PC 609/06 � Presente requerimento de ELEONORA CRISTINA 

RIBEIRO SANTOS,  com residência na Rua dos Fundadores n.º 36, Picassinos, Freguesia e 

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

construção de uma moradia e anexos, sita na Rua Mestre José da Silva Roque, Freguesia e 

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

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, designadamente de estabilidade, 

redes de águas, esgotos, gás e isolamento térmico, nos termos do n.º 4, do 

Art.º 20º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo 

Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06;   

b) Cortes longitudinais e transversais, à escala 1/200 ou superior, com 

indicação a tracejado do perfil natural do terreno, nos termos do n.º 3, 

do Art.º 10º, do RMEU, relativamente aos anexos;  

c) Peças desenhadas rectificativas que indiquem os anexos com coberturas 

que permitam minimizar o impacto causado por  alçados edificados à 

estrema  com as alturas apresentadas. 

d) Planta de implantação que preveja a execução de passeio junto ao 

arruamento público com 1,60m de largura em conformidade com o 

definido pela portaria 1136/01; 

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua Mestre José da 

Silva Roque, 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 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. 

 
 
308 - REQ 685/07 � PC 894/04 � Presente requerimento de MANUEL CASEIRO E 

FILHOS,LDA.,  com residência na Rua do Cemitério n.º 40, Freguesia de Monte Redondo e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e garagem, sita em Lote 4, Casal Galego, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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309 - REQ 684/07 � PC 895/04 � Presente requerimento de MANUEL CASEIRO E 

FILHOS,LDA.,  com residência na Rua do Cemitério n.º 40, Freguesia de Monte Redondo e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e garagem, sita em Lote 5, Casal Galego, 

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

 

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
310 - REQ 4081/06 � PC 792/04 � Presente requerimento de MANUEL PEDROSA 

GUERRA, com residência na Rua de Leiria n.º 48, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita na Rua Joaquim Tomé Feteira, Lote 

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

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

notificação, dos projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os 

projectos de estabilidade, de abastecimento de água e saneamento, face as 

alterações introduzidas em período de execução da obra.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
311 - REQ 4082/06 � PC 793/04 � Presente requerimento de MANUEL PEDROSA 

GUERRA., com residência na Rua de Leiria n.º 48, Barqueiro, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita na Rua Joaquim Tomé Feteira, Lote 

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

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de 

estabilidade, de abastecimento de água e saneamento, face as alterações 

introduzidas em período de execução da obra.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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312 - REQ 3542/06 � PC 754/04 � Presente requerimento de AMOROBRAS - 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA com sede na Rua da Agroeira n.º 85, Amieira Freguesia e 

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

licenciamento da construção de um edifício habitacional e muros, sito na Rua dos Francos, 

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

 

Deferir o projecto de alterações apresentado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
313 - REQ 681/07 � PC 834/04 � Presente requerimento de VASCO ALEXANDRE NETO 

MORGADO com residência na Rua do Açude n.º 24, Albergaria, Freguesia e Concelho da 

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

construção de uma moradia e muros, sita na Rua do Açude, Albergaria, Freguesia e Concelho 

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

 

Deferir, com o seguinte condicionalismo:  

 

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

projecto de estabilidade, face as alterações introduzidas em período de execução da 

obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
314 - REQ 109/07 � PC 149/06 � Presente requerimento de SOLO E BETÃO - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS,LDA. com sede na Rua dos Fundadores n.º 12, Picassinos, Freguesia 

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

construção de um pavilhão de serviços e muros de vedação, sito na Rua da Marinha Pequena, 

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

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

de Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de 

arranjos exteriores, estabilidade, de redes de abastecimento de água e de 

esgotos, domésticos e pluviais, eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e 

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

Setembro; 
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2. Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 

necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade 

da frente do terreno, em materiais e com as dimensões e alinhamento a definir 

no local pelos serviços respectivos da Câmara; 

 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar nº 

8/90, de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09; 

 

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

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

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

com a altura máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da 

alínea x) do Art.º 3º do RMEU. No muro entre estremas, quando confinante 

com espaço público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 

1.5 m, a contar do limite do passeio, não podendo exceder, no restante 

perímetro, a altura de 1.8 m;  

 

5. Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá 

solicitar-se a deslocação dos serviços 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. 

 
 
315 - REQ 1870/06 � PC 122/06 � Presente requerimento de MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA-DELEG.REG.DO CENTRO com sede na Rua Câmara Pestana n.º 74, 

Coimbra, solicitando a aprovação da localização da alteração/ampliação da unidade industrial 

denominada �MOLDETIPO, LDA�, sita em Rua da Norça, Cova das Raposas, Pêro Neto, 

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

 

Autorizar a localização da alteração/ampliação da unidade industrial denominada de 

�MOLDETIPO, LDA�,  com os seguintes condicionalismos:  

 

a) Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 

necessários ao bom acabamento da obra, devendo o requerente solicitar o 

alinhamento dos muros e passeios envolventes aos serviços técnicos 

competentes desta câmara, aquando da sua execução, atendendo aos perfis 

previstos de 9 metros de faixa de rodagem acrescidos de passeios de 1.6 m, 

assegurando a futura execução de um perfil mínimo de 12.2 m. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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316 - REQ 689/06 � PC 122/06 � Presente requerimento de MOLDETIPO � ENG. 

MOLDES PROTOTIPOS PARA INDUSTRIA PLÁSTICOS, LDA., com sede na Rua da 
Norça, Cova das Raposas, Pero Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento da alteração e ampliação de instalações e muro, sita na 

Rua da Norça, Cova das Raposas, Pêro Neto, 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) Documento comprovativo da apresentação à entidade coordenadora do 

respectivo licenciamento industrial, de acordo com o disposto no n.º 1 do Art.º 13º 

do Dec.-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril;  

 

b) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 5 da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19/09, em conformidade com o constante no n.º 4 do 

Art.º 20º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/01, de 04/06.  

 

c) Prever a execução de fossa estanque ou elaborar projecto de esgotos 

domésticos de conformidade com as actuais perspectivas de ligação à rede pública 

que se admite possa ser instalada dentro de meses. 

 

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

ao bom acabamento da obra, devendo o requerente solicitar o alinhamento dos muros 

e passeios envolventes aos serviços técnicos competentes desta câmara, aquando da 

sua execução, atendendo aos perfis previstos de 9 metros de faixa de rodagem 

acrescidos de passeios de 1.6 m, assegurando a futura execução de um perfil mínimo 

de 12.2 m; 

 

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

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

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

de Setembro; 

 

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

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

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

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

 

 

317 - REQ 393/07 � PC 315/06 � Presente requerimento de ROSA MARIA RAMOS 

NUNES MATOS com residência na Charneca da Sapinha, Freguesia de Moita e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 
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processo de licenciamento de um estabelecimento de restauração, sito na Rua Filarmónica 

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

 

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

apresentar aquando do levantamento da licença de construção, o projecto da rede de gás 

devidamente aprovado pela respectiva entidade licenciadora. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

318 - REQ 2886/06 � PC 107/04 � Presente requerimento de GECIM-GAB.ENG.E 

CONSULTADORIA INDUSTRIAL,LDA. com sede na Avª da Liberdade, Edifício 

Horizonte, Bloco B, n.º 55 � 2º A Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 

aprovação das alterações aos projectos de especialidades referentes ao processo de 
licenciamento da alteração e ampliação de um edifício destinado a escritórios e armazéns, sito 

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

 

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

319 - REQ 520/07 � PC 107/04 � Presente requerimento de GECIM-GAB.ENG.E 

CONSULTADORIA INDUSTRIAL,LDA. com sede na Avª da Liberdade, Edificio 

Horizonte, Bloco B, n.º 55 � 2º A Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação dos projectos de especialidades e telas finais referentes ao  processo de 

licenciamento da alteração e ampliação de um edifício destinado a escritórios e armazéns, sito 

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

 

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

320 - REQ 596/07 � PC 110/07 � Presente requerimento de MARIA GRACIETE PEREIRA 

FERREIRA SANTOS com residência na Travessa da Rua Tenente Cabeleira Filipe n.º 2, 

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

licenciamento de obras de beneficiação de uma moradia, sita na Av. das Piscinas n.º 1, S. Pedro 

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

 

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

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

 

 

321 - REQ 561/07 � PC 105/07 � Presente requerimento de JOAQUIM JESUS 

RODRIGUES com residência na Rua da Seixeira n.º 4, Freguesia de Moita e Concelho da 

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

beneficiação de uma moradia, sita na Rua da Seixeira n.º 4, Freguesia de Moita 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. 

 

 

322 - REQ 555/07 � PC 103/07 � Presente requerimento de SUSANA ALEXANDRA 

FRUTUOSO HENRIQUES com residência na Rua das Laranjeiras n.º 47, Engenho, 

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

licenciamento de obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua das Laranjeiras n.º 47, 

Engenho, 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. 

 

 

323 - REQ 275/07 � PC 447/06 � Presente requerimento de MARIPARQUE-DIVERSOES E 

TURISMO,S.A. com sede na Avª Marginal (Complexo Mariparque), Praia da Vieira, 

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

projectos de especialidades referentes ao processo de licenciamento de um complexo turístico, 

sito na Avª Marginal, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir os projectos complementares, devendo o requerente solicitar, junto da Secção 

Administrativa de águas e saneamento desta Câmara, a execução dos ramais de 

abastecimento de água e de saneamento, assim como a ampliação em 50 m da conduta de 

abastecimento de água com diâmetro de 90 mm. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

324 - REQ 656/07 � PC 675/06 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA FONSECA 

GARCIA AUSTER com residência na Rua das Andorinhas n.º 47, Lameira de Picassinos, 

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

de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua das Andorinhas n.º 47, Lameira de 

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

 

Deferir os projectos das especialidades apresentados, com o condicionalismo de 

apresentar aquando do levantamento da licença de construção, do projecto da rede de gás 

devidamente aprovado pela respectiva entidade licenciadora. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 


 
2 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA DISCOTECA 

�IMPÉRIO ROMANO� � RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DO SR. PRESIDENTE 
 
 
325 - Presente Despacho, do Sr. Presidente da Câmara, João Barros Duarte, datado de 

16/02/2007, que se passa a reproduzir: 
 
� Considerando que: 

 

1. Deu entrada nesta Câmara Municipal em 16/01/2007 (nosso registo de fax n.º 88) um 

pedido para alargamento de horário, da Discoteca Império Romano, até às 08.00h de 

sábado e segunda, dias 17 e 19 Fevereiro e de segunda-feira dia 30 de Abril, até às 

09.00h; 

 

2. Em reunião de Câmara de 25/01/2007 foi deliberado, de acordo com o artigo 2.º, n.º 1, 

do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, solicitar parecer ao Sindicato da 

Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, à ACIMG - 

Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande e à DECO - Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 

 

3. A DECO emitiu parecer favorável, em 05/02/2007, desde que �sejam asseguradas 

condições de segurança e qualidade de vida aos consumidores residentes na respectiva 

zona�; 

 

4. O Sindicato da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, 

emitiu parecer favorável em 05/02/2007; 
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5. A ACIMG, emitiu parecer favorável, em 16/01/2007, �condicionando expressamente, o 

horário alargado à não verificação de incidentes no estabelecimento ou nas suas 

imediações após as 04.00h�; 

 

6. A primeira data para alargamento de horário é para o dia 17 de Fevereiro de 2007; 

 

7. Pela razão aduzida no ponto 5, não é possível convocar extraordinariamente a 

Câmara, pois o parecer apenas deu entrada nesta Câmara em 16/02/207, 

respectivamente;  

 

Assim sendo, 

João Barros Duarte, Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do 

art. 68º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, por entender que nos encontramos perante uma situação excepcional e 

urgente, decide com base nos fundamentos dos pareceres favoráveis emitidos pelas 

diversas entidades, conceder alargamento de horário à Discoteca Império Romano, nos 

dias 17 e 19 de Fevereiro e 30 de Abril, sujeito aos condicionalismos presentes nos 

diversos pareceres. 

Nos termos da Lei este acto fica sujeito a ratificação na primeira reunião do órgão 

executivo após a sua prática. 

Notifique-se o interessado da presente decisão.� 

 

A Câmara apreciou o referido despacho e considerando que se trata da primeira reunião 

do órgão executivo após a prática do referido acto, delibera, 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, ratificar a decisão tomada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR JORGE GALO VITAL 

 
 
326 - Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno 

necessário do prédio propriedade do Senhor Jorge Galo Vital, que confronta a Norte com Rua 

Pires, a Sul com Rua São Pedro, a Nascente com Deolinda Dionísio dos Santos e outro e a 
Poente com Jorge Galo Vital, com artigo matricial n.º 7388. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (20,40 metros quadrados), solicitando a isenção de taxas 

camarárias e a construção de muro feito pela câmara, com reposição do portão e gradeamento 

existente, tal como a caixa do correio e campainha. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 20,40 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Jorge 

Galo Vital, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 7388 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 11672/021271, que confronta a 

Norte com Jorge Galo Vital, a Sul com Rua de São Pedro de Moel, a nascente com Jorge 

Galo Vital e a poente com Jorge Galo Vital. Os termos da cedência desta parcela de 

terreno, que passa a integrar o domínio público, estabelece, a isenção de taxas camarárias 

e a construção de muro, com reposição do portão e gradeamento existente, tal como a 
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caixa do correio e campainha, de conta da Câmara, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo 

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

 

Mais delibera revogar a deliberação camarária de 6 de Outubro de 2006, com o nome 

cedência de terreno do Senhor Jorge Galo Vital, por se revelar incorrecta quanto à 

identificação dos prédios e das áreas a ceder, de acordo com o artigo 141º, do Código de 

Procedimento Administrativo.  

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
4 - CEDÊNCIA DE TERRENO DO SENHOR JORGE GALO VITAL 

 
 
327 - Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno 

necessário do prédio propriedade do Senhor Jorge Galo Vital, que confronta a Norte com Jorge 
Galo Vital , a Sul com Rua São Pedro, a Nascente com Deolinda Dionísio Santos e outro e a 

Poente com Jorge Galo Vital, com artigo matricial n.º 15256. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (42 metros quadrados), solicitando a demolição de um 

edifício, isenção das taxas de demolição do edifício e de construção do muro na frente e a 

nascente da propriedade, o ramal da água ficará a cargo da câmara para reinstalação no muro a 
construir, o gradeamento é por conta do proprietário. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 42 metros quadrados, do prédio de que é dono o Senhor Jorge Galo 

Vital, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 15256, , que 

confronta a Norte com Jorge Galo Vital, a Sul com Rua de São Pedro de Moel, a nascente 

com Deolinda Dionísio Santos e outro e a poente com Jorge Galo Vital. Os termos da 

cedência desta parcela de terreno, que passa a integrar o domínio público, estabelece, a 

demolição de um edifício, isenção das taxas de demolição do edifício e de construção do 

muro na frente e a nascente da propriedade, o ramal da água ficará a cargo da câmara 

para reinstalação no muro a construir, de conta da Câmara, o gradeamento é por conta 

do proprietário, conforme consta da ficha anexa (Anexo 6) elaborada pelos nossos 

Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que 

aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera revogar a deliberação camarária de 6 de Outubro de 2006, com o nome 

cedência de terreno do Senhor Jorge Galo Vital, por se revelar incorrecta quanto à 

identificação dos prédios e das áreas a ceder, de acordo com o artigo 141º, do Código de 

Procedimento Administrativo.  

  

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA N.º 4 - FIGUEIRAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

03/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

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

pela firma � Transbarqueiro, 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 �Beneficiação da Rua 

n.º 4 - Figueiras�, 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. 

 

6 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA N.º 4 - FIGUEIRAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

03/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
329 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

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

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

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

obra da Empreitada �Beneficiação da Rua n.º 4 � Figueiras�, adjudicada à firma 

�Transbarqueiro, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
7 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DOS CABEÇOS � BICO 

DA GARCIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 31/2006 (DIRM) � PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
 

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

pela firma � Civilvias, 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 �Execução de colector 
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doméstico na Rua dos Cabeços � Bico da Garcia� , 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 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA RUA DOS CABEÇOS � BICO 

DA GARCIA� � CONCURSO LIMITADO N.º 31/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
331 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

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

Diploma citado. 
 

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

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

obra da Empreitada �Execução de colector doméstico na Rua dos Cabeços � Bico da 

Garcia�, adjudicada à firma �Civilvias, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA � APOIO 

AO PROJECTO PIEF 2006/2007





332 - Presente informação n.º 13/2007 do sector de Desporto da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 27/02/2007, no seguimento de uma comunicação enviada a 26 

de Outubro de 2006 pelo Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, dando conta do valor 
global dos custos de transportes escolares dos alunos do PIEF - um programa específico de 

educação e formação, dirigido a alunos em processo de abandono escolar, que redefiniu os seus 

planos curriculares e a sua estratégia de intervenção para combater o insucesso junto destes 

alunos de forma a evitar o seu corte com o sistema educativo. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 7), e, considerando a mais 

valia deste projecto para os alunos, e ainda que o projecto tenha sido definido pelo 

Ministério da Educação sem que a autarquia fosse ouvida previamente quanto ao seu 

figurino, delibera, ao abrigo da alínea m) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 4, ambos do Art.º 

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

Janeiro, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.600,00 � (mil e seiscentos 

euros) ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. António Luís 

Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431 909 Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 270 para 

apoiar metade dos custos de transporte de alunos do PIEF durante o ano lectivo de 

2006/2007, verba a retirar da acção n.º 2006/A/15 do PAM. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DE INQUILINA 

RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA BLOCO 9 RÉS-DO-CHÃO 

DIREITO, CASAL DE MALTA 
 
 
333 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 05/03/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual do valor 

da renda do imóvel mencionado em epígrafe.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio e 166/99 de 18 de Setembro, 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, concordar com a actualização do valor da 

renda para 33,79 � (trinta e três euros e setenta e nove cêntimos), a partir do próximo mês 

de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - APOIO À AMGLP � ASSOCIAÇÃO EVENTOS INFORMÁTICOS, DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

334 - Presente informação n.º 11/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 27/02/2007, dando conta que a AMGLP- Associação Eventos Informáticos, com sede 

na Marinha Grande, apresentou a esta autarquia uma comunicação datada de 03 de Janeiro de 

2007, com um pedido de apoio para a realização de mais um encontro nacional de jovens no 

âmbito das novas tecnologias de informação e comunicação, designada de Lan-Party, a 
decorrer na Marinha Grande, na sede da colectividade das Figueiras, nos dias 8 a 12 de Março 

de 2007, e para o qual solicitam o apoio financeiro e logístico da Câmara Municipal da 

Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 8), e considerando que a 

Associação AMGLP- Eventos Informáticos é constituída por jovens do concelho, 

considerando que a associação tem já um histórico na realização de eventos que 

combinam a parte lúdica com o acesso a redes de alta velocidade, tendo o ultimo tido 

lugar no Parque Municipal de Exposições em Setembro de 2005 e Março de 2006, 

considerando a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação na 

dinamização de actividades conducentes à integração de jovens por via das novas 

tecnologias, e considerando o impacto que tal acção terá na atracção de jovens de todo o 

distrito e do país ao concelho, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei 

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

atribuição de um apoio financeiro de 600 � (seiscentos euros) à AMGLP- Associação 
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Eventos Informáticos da Marinha Grande, contribuinte n.º 507 532 228, com  morada na 

Rua do Repouso, n.º 28, Casal Galego, 2430 070 Marinha Grande, que se destina a 

comparticipar nos custos de realização da 7ª Lan-Party, a retirar da rubrica 040701 do 

projecto 2007/A/95. 

 

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

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

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

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

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

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

da Declaração de Inicio de Actividade nas Finanças. 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - APOIO AO 2º ENCONTRO DE BTT DA COMISSÃO DE FESTAS DA IGREJA 

DA PASSAGEM � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA 

 

 

335 - Presente informação n.º 14/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 27/02/2007, dando conta de que a Comissão da Capela de Nossa Senhora 

da Ajuda da Passagem, Vieira de Leiria, apresentou a esta autarquia um ofício datado de 3 de 

Janeiro apresentando um projecto de encontro de BTT a realizar no dia 18 de Março de 2007, 

descrevendo os objectivos da acção e as despesas relacionadas com a organização do encontro 

de BTT, que ascendem aos 850 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e a qualidade do trabalho que vem 

sendo desenvolvido por aquela comissão na dinamização de inúmeros eventos de diversa 

natureza, e considerando os inúmeros participantes de toda a região que a organização 

desta iniciativa vai atrair, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 

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

atribuir um subsídio de 500,00 � (quinhentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Vieira de Leiria, para apoiar a dinamização do Segundo Encontro de BTT Rodas do Lis. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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13 - APOIO A INVESTIMENTO À SBR DA ORDEM � OBRAS NA SEDE DA 

COLECTIVIDADE 

 

 

336 - Presente informação n.º 12/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 27/02/2007, dando conta de uma comunicação escrita da Sociedade de 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro da Ordem, onde esta apresentou a esta autarquia um ofício 

datado de 18.12.06, com um pedido de apoio para obras diversas na sede da colectividade, 
como sejam a construção de uma casa de banho para portadores de deficiência e uma 

arrecadação de materiais, num custo estimado de 3.000,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que as obras 

previstas são destinadas à ampliação e modernização das suas instalações, no sentido de 

melhorar as condições de acesso de todos os associados, delibera, ao abrigo da alínea a) do 

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

A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 3.o00,00 � (três mil euros) à Sociedade 

de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro da Ordem, contribuinte n.º 501 623 051, com sede 

na Rua António Matos Bonita, Ordem, 2430 � 377 Marinha Grande. 

 

Este apoio tem cabimento na rubrica 080701 do projecto 2007/A/96. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - APOIO À EDIÇÃO DA FOTOBIOGRAFIA DE AFONSO LOPES VIEIRA 

 

 

337 - Presentes a documentação e informações relativas à análise da proposta para apoio à 

edição da Fotobiografia de Afonso Lopes Vieira por parte da Empresa Jornalística Região de 

Leiria, Lda.  
Esta entidade encontra-se a preparar a edição de um livro alusivo à componente fotográfica da 

obra e génio de Afonso Lopes Vieira, que consistirá numa colecção de imagens do poeta sobre 

a região, nomeadamente Leiria, �de paisagem bucólica e romântica, rodeada de maciços 

verdejantes, plantados de vinhedos e rasgados pelo rio Lis, mas, sobretudo, de São Pedro de 

Moel, paisagem de eleição do escritor, enquanto inspiração e génese da sua obra. 
 
Nestas paisagens o poeta confessa sentir-se �[�] mais em família com o chão e com a gente�, 

evidenciando no seu tratamento uma apetência para motivos líricos populares e nacionais.�  
 
Através desta colecção de imagens, devidamente recolhida e tratada, será possível observar 
como o poeta �leu e fixou as gentes, as crenças, os costumes e as paisagens de uma 

Estremadura que interpretou como �o coração de Portugal, onde o próprio chão, o das praias, 

da floresta, da planície ou das serras exala o fluido evocador da história pátria.� 
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Esta edição está assim indissociavelmente ligada à Marinha Grande, à sua paisagem e ao 

imaginário colectivo local e regional, na medida em que a floresta e o mar são, não apenas o 

mote de muita da produção literária de Afonso Lopes Vieira, mas também objecto de 

significações e de valorização cultural, social, patrimonial colectiva no seio da própria 

comunidade, e concretamente a São Pedro de Moel e à Casa-Museu Afonso Lopes Vieira. 
 
Neste último caso, e do ponto de vista da sua vocação, objectivos e desenvolvimento das 
funções museológicas, esta edição assume particular importância na medida em que estará a 

incidir sobre uma das vertentes da vida e obra do poeta, através do trabalho e envolvimento 

directo da Professora Doutora Cristina Nobre, especialista em Afonso Lopes Vieira, 
cumprindo-se assim o desenvolvimento de um importantíssimo eixo estratégico ao nível da sua 

programação museológica, bem como algumas das funções especificas: documentação, 

investigação, exposição/edição/difusão do conhecimento. 
 
Assim e no seguimento do que já vinha sendo informado, esta empresa procedeu à contratação 

dos autores, entre eles a Doutora Cristina Nobre, cuja área de especialização incide sobre a 

literatura de Afonso Lopes Vieira, que certamente assegurará o máximo rigor científico da 

obra, assim como a Dr.ª Isabel Brás, com formação em história e experiência nesta temática, 

uma vez que já havia integrado a equipa do projecto Rota dos Escritores promovido pela CCRC 

em 2003. 
 
A Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda está ainda a suportar financeiramente toda a 

recolha de documentação em arquivos nacionais, museus, bibliotecas, etc. bem como o 

tratamento de gráfico/fotografia, digitalização e tratamento de imagem para o livro, devendo 

ainda custear a concepção gráfica, impressão para edição de 3000 exemplares desta obra, para a 

qual vem solicitar o apoio/patrocínio à CMMG de 12.500� (doze mil e quinhentos euros). 
 
Deste modo, tendo em conta o interesse municipal cultural e patrimonial desta iniciativa, 
nomeadamente: 
 
a) Trata-se de uma obra de elevada relevância e valor científico e documental; 
b) Trata-se ainda de um trabalho de estudo e de recolha documental único; 
c) Trata-se de uma obra com relevância ao nível da valorização da vida e obra do poeta (que é 
também um marco cultural no concelho, cuja acção artística, literária, social e cultural constitui 

em si mesma património que deve ser valorizado e divulgado); 
d) Atendendo à importância da obra para a valorização de um património natural e cultural de 

extraordinária relevância para o concelho; 
e) Numa perspectiva da valorização e concretização das funções museológicas da própria Casa-
Museu Afonso Lopes Vieira; 
 
Consideramos que é da maior importância a atribuição de um apoio à edição de �12.500 (doze 

mil e quinhentos euros).  
 
Deste modo, venho propor a atribuição do apoio à Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda 

de �12500 (doze mil e quinhentos euros) para a edição desta obra por se tratar de uma iniciativa 
de interesse municipal de natureza cultural. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 64º, n.º 4, alínea 

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

Janeiro, apoiar a edição da Fotobiografia de Afonso Lopes Vieira, concedendo para o 
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efeito um apoio de �12.500 (doze mil e quinhentos euros) à Empresa Jornalística Região 

de Leiria, Lda, com o NIF: 500096805, com sede em Rua José Estevão 6 A 12, Leiria, por 

se tratar de: uma iniciativa de interesse municipal de natureza de Janeiro cultural, na 

medida em que se trata de uma obra de elevada importância e valor científico e 

documental, com relevância ao nível da valorização da vida e obra do poeta de do 

património cultural e natural do concelho (o poeta é também em si mesmo um marco 

cultural no concelho, cuja acção artística, literária, social e cultural constitui em si mesma 

património que deve ser valorizado e divulgado); um trabalho de estudo e de recolha 

documental único, que muito continuará para a valorização e concretização das funções 

museológicas da própria Casa-Museu Afonso Lopes Vieira. 

 

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

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

Segurança Social e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram em anexo, 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

15 - APRESENTAÇÃO DO GRAFISMO A UTILIZAR NOS ESTACIONÁRIOS DO 

MUNICÍPIO 
 
 

338 - 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 
 
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 9), e tomou conhecimento do 

novo grafismo a utilizar nos estacionários do município, aprovando-o. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

BOCO E PASSAGEM � PEDIDO DE CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA 
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GITAP, GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, SA PARA A PROGITAPE, 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA 

 

 

339 - Presente ofício do GITAP com o registo de entrada n.º 9554 de 21.09.05 em que é 

solicitada a cedência de posição contratual da GITAP, Gabinete de Estudos e Projectos, SA 
para a PROGITAPE, Projectos de Arquitectura, Planeamento e Engenharia, Lda., relativamente 
à elaboração dos Planos de Urbanização de Vieira de Leiria e de Casal d�Anja, Boco e 

Passagem. 
 
Presente ofício do GITAP com o registo de entrada n.º 8580 de 06.09.06, no qual este gabinete 

apresenta à Câmara proposta de honorários, programação e faseamento dos trabalhos de 

elaboração dos planos mencionados em epígrafe, no caso da Câmara aceitar a cedência 

contratual à PROGITAPE. 
 
Presente informação da Dr.ª Fernanda Oliveira datada de 14.11.06, elaborada na sequência das 

informações da Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, a primeira de 20.08.04 

(historial da elaboração dos planos de urbanização), a segunda de 25.09.06 (ponto de situação 

relativa aos instrumentos de gestão territorial) e que pretende demonstrar se existem ou não, 

fundamentos não só, para rescindir / denunciar os contratos com o GITAP indeferindo a 

cedência contratual à PROGITAPE, mas para accionar judicialmente as sanções aplicáveis 

previstas nos contratos com o primeiro.  
 
Depois de analisar os documentos referenciados, a Câmara delibera concordar com as 

conclusões da informação da Dr.ª Fernanda Oliveira, indeferindo o pedido de autorização de 
cessão da posição contratual à PROGITAPE, e ainda: 
 

1) Recorrer ao princípio da execução prévia plasmado no art. 75.º n.º 2 do DL n.º 

55/95, de 29.03, declarando perdidas a favor do município, as cauções de 5% do 

valor dos contratos prestadas pelo Banco Comercial Português através das 

garantias bancárias com os n.ºs 2344500337, no valor de 2.119,89� (dois mil cento e 

dezanove euros e oitenta e nove cêntimos) e 2355600338, no valor de 1.122,30� (mil 

cento e vinte e dois euros e trinta cêntimos); 

2) Resolver os contratos; 

3) Transmitir ao consultor jurídico instruções para accionar judicialmente as sanções 

aplicáveis por incumprimento e que foram previstas nos contratos; 

4) Remeter cópia de todo este processo à IGAT para seu conhecimento e o mais que 

entenda por conveniente. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES - TERRENO DO 

PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
 
 
340 - Presente requerimento da Associação de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande com 

o registo de entrada n.º 857, no qual solicita autorização para a instalação nos terrenos anexos 

ao Parque Municipal de Exposições de um parque de diversões para crianças e adultos, durante 

o mês de Abril 2007. 
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No referido requerimento a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande alega que os proprietários dos equipamentos de diversões contribuirão com o valor de 

3.750,00� (três mil setecentos e cinquenta euros), que reverterá a seu favor. 
 
Refere ainda que este tipo de evento permitirá obter receitas extraordinárias para fazer face às 

diversas carências de material e equipamento, suprindo desta forma algumas necessidades de 
funcionamento mais urgentes, permitindo-lhe manter o grau de prontidão e capacidade de 

actuação. 
 
A Câmara depois de analisar o referido requerimento e estando sensível às carências nele 

invocadas, e considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande tem assumido um papel relevante e oferecido um inegável contributo no 

apoio à população do concelho, delibera apoiá-la nos termos da alínea a) do nº4 do art.64º 

do Decreto Lei 169/99 de 18 de Setembro alterado e republicado pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, cedendo para o efeito o espaço solicitado (terrenos anexos ao Parque 

Municipal de Exposições), para que nele possam ser instalados os equipamentos de 

diversão durante o mês de Abril de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � 11 DE MARÇO � COMEMORAÇÕES DA 

ELEVAÇÃO DA CIDADE 
 
 
341 - Realizam-se no dia 11 de Março de 2007 as comemorações de elevação a cidade da 

Marinha Grande bem como das cidades do Fundão, Vila Real de Santo António e Montemor-o-
Novo.  
 
Deste modo, e tendo em conta a importância histórica desta data, atendendo a que as 

comemorações se vão realizar este ano na Marinha Grande e que estão previstas algumas 

iniciativas nos museus, nomeadamente Museu do Vidro, propõe-se que seja concedida a 
entrada gratuita nos museus do concelho durante este dia como mais uma forma de assinalar e 
valorizar esta efeméride.  
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo artigo 7, do capitulo II do 

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

dos museus do pagamento da taxa de ingresso aos museus municipais no dia 11 de Março 

de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - PROJECTO DE DECISÃO DE ORDEM DE REMOÇÃO DO MOBILIÁRIO 

URBANO SITO FRENTE AO N.º 3-A DA RUA DUQUESA DE CAMINHA, S. PEDRO 

DE MOEL 
 
 
342 - Presente alvará de licença de ocupação de espaço público com esplanada n.º 11/06. 
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Presente ofício da D.A.R.H. n.º 12040, de 29-11-2006. 
 
Presente exposição escrita efectuada pela titular do alvará de licença, Susana Margarida 

Fajardo Costa (registo de entrada n.º 12141). 
 
Presente Informação MIG.07.02 da Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, de 

16-02-2007. 
 
Tendo em consideração que, 
  
a) Através do Ofício da D.A.R.H. n.º 12040, de 29-11-2006 foi comunicado à titular do Alvará 

de Licença de Ocupação de Espaço Público com esplanada n.º 11/06, Susana Margarida 

Fajardo Costa, proprietária do estabelecimento de restauração com fabrico próprio de 

pastelaria, panificação e gelados denominado �Arco-Iris�, sito em S. Pedro de Moel, que o 

prazo da referida licença não seria prorrogada para o ano civil de 2007; 
 
b) A notificação acima mencionada não cumpriu os requisitos legais, nomeadamente: 
 
- a realização de audiência prévia à titular da licença, determinada pelo n.º 1 do artigo 100º do 

Código do Procedimento Administrativo; 
- o prazo de 20 dias para notificação da não prorrogação do prazo do referido alvará de licença 

à titular desta, estabelecido na alínea a), n.º 1 do artigo 15º do Regulamento de Publicidade e 

Ocupação de Espaço Público com Equipamento e Mobiliário Urbano; 
- o dever de fundamentação do acto administrativo, nos termos do artigo 124º do Código do 

Procedimento Administrativo; 
 
c) As invalidades acabadas de referir e imputadas ao acto administrativo praticado e supra 
identificado conduzem à prorrogação automática do prazo do alvará de licença de ocupação de 

espaço público com esplanada n.º 11/06 para o ano civil de 2007, nos termos do n.º 1 do artigo 

15º do mencionado Regulamento Municipal, não produzindo a notificação efectuada através do 

ofício da D.A.R.H. n.º 12040, de 29-11-2006, face às invalidades detectadas, quaisquer efeitos. 
 
d) Em 16 de Fevereiro de 2007 a Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico � 
Informação MIG.07.02 � elaborou uma Informação, após deslocação ao local, na qual é 

referido, nomeadamente que: 
- a área ocupada é superior à área licenciada pelo alvará de licença n.º 11/06, �com as 

dimensões de 8,80x 2,50 metros, perfazendo uma área total de 22,00 m2�;  
- �Pelo que foi possível observar no local, a actual ocupação e porque está em 

desconformidade com o que foi apreciado e aprovado, condiciona de forma grave as novas 

necessidades de circulação viária, designadamente dos veículos de mercadorias e de 

transporte de cargas� 

 

e) Estando a ser ocupados 22,00 m2 de espaço público com esplanada quando apenas 18 m2 se 
encontram licenciados, a titular do alvará de licença n.º 11/06 encontra-se a proceder à 
ocupação do espaço público em desacordo com o Regulamento Municipal de Publicidade e 
Ocupação de Espaço Público com Equipamento e Mobiliário Urbano.  
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
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Janeiro, e nos termos do preceituado no artigo 18º do Regulamento de Ocupação de 

Espaço Público com Equipamento e Mobiliário Urbano, se notifique Susana Margarida 

Fajardo Costa, contribuinte n.º 205 821 502, proprietária do estabelecimento de 

restauração com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados denominado �Arco-

Iris�, sito na Rua Duquesa de Caminha, n.º 3-A, S. Pedro de Moel, que dispõe de dez dias 

úteis, a contar da data da sua notificação, para se pronunciar sobre o projecto de decisão 

de ordem de remoção de esplanada que a seguir se transmite:  

 

A Câmara Municipal da Marinha Grande ordena a Susana Margarida Fajardo Costa que 

proceda aos trabalhos de remoção do mobiliário urbano sito frente ao n.º 3-A da Rua 

Duquesa de Caminha, S. Pedro de Moel, freguesia da Marinha Grande, que se encontra 

em desacordo com o alvará de licença de ocupação de espaço público com esplanada n.º 

11/06 e consequentemente em desacordo com o Regulamento de Ocupação de Espaço 

Público com Equipamento e Mobiliário Urbano, mais concretamente à remoção dos 

estrados de madeira, protecções laterais com prumos em madeira e cordas grossas, 

floreiras, mesas, e chapéus-de-sol, que ocupam 22,00 m2 quando apenas 18 m2 se 

encontram licenciados, no prazo de 10 dias úteis, com início no dia seguinte ao da 

notificação da presente ordem de remoção. 

 

Decorrido o prazo para o início/conclusão dos trabalhos de remoção sem que a presente 

ordem se mostre cumprida, proceder-se-á, nos termos do artigo 19º do Regulamento 

acima identificado, à remoção por conta do infractor, não se responsabilizando a Câmara 

Municipal por quaisquer danos nos materiais removidos.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - APOIO AO TORNEIO DE SALTO EM ALTURA EM SALA DO CLUBE DE 

ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 

 
 
343 - Presente informação n.º 15/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 27/02/2007, dando conta da entrada de um ofício do Clube de Atletismo da 

Marinha Grande datado de 24 de Janeiro de 2007, com um pedido de apoio para a realização de 

uma prova de Salto em Altura em sala, a realizar nos dias 3 e 10 de Março de 2007, no 

Pavilhão de Picassinos. 
 
Desse projecto constam os objectivos da acção, bem como a previsão das despesas relacionadas 
com a organização da prova de Salto em Altura, que ascendem a um total de 300 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que o Clube de 

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

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

merecido os melhores comentários vindos da associação distrital da modalidade; 

considerando que em função desse trabalho e desse reconhecimento a Câmara Municipal 

tem vindo continuadamente a apoiar aquele projecto, através do financiamento à 

actividade desportiva que se encontra previsto em Plano de Actividades Municipal; e 

considerando os inúmeros participantes de toda a região que a organização desta prova 

vai atrair, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio 
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no valor de 300 � (trezentos euros) ao Clube de Atletismo da Marinha Grande, 

contribuinte n.º 503 912 530, com sede no Estádio Municipal, Apartado 318, 2431 

Marinha Grande, para apoiar a realização de tal evento desportivo. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2007/A/146. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

21 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA RECOLHA DE 20.000 M3 DE 

EFLUENTES DOMÉSTICOS NAS FREGUESIAS DA MARINHA GRANDE E MOITA 
 

 

344 - Presente informação n.º 28/2007 da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos datada de 

22/02/07, onde se fundamenta a necessidade de assegurar a prestação de serviços de recolha até 

20.000 m3 de efluentes domésticos nas freguesias da Marinha Grande e Moita, para o período 

estimado de 12 meses. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta prestação de serviços, pelo período de um ano, é de 

74.000 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente igualmente uma proposta de Programa de Concursos e de Caderno de Encargos � 
Cláusulas Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
A Câmara Municipal delibera autorizar a realização da despesa e abrir concurso público 

para a prestação de serviços de recolha de 20.000 m3 de efluentes domésticos nas 

freguesias da Marinha Grande e Moita e aprovar Programa de Concursos e de Caderno 

de Encargos � Cláusulas Jurídicas e Cláusulas Técnicas, nos termos do art. 18, nº1, alínea 

b), art.º 78º, n.º 1, alínea a) e nº2, art.º 79º, n.º 1, e art.º 80º, nº1 todos do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho, e de acordo com o art. 64º, n.º 1 alíneas d) e q) da Lei 169/99, de 18 

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

 

Delibera, ainda, designar, de acordo com o artigo 155º, n.º1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de Junho, a comissão para conduzir o procedimento, constituída pelos seguintes 

membros: 

 

Efectivos:  

 

 Miguel Crespo, Presidente; 

 Carla Lucas, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

 Sara Coelho, vogal 

 

Suplentes: 

 

 Carina Pedro; 
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 Rodolfo Roldão. 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 Junho, é delegada no júri 

a competência para a realização da audiência prévia. 

 

Propõe-se que o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais 

vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:  

 

Preço � 80% 

Programa de trabalhos � 10% 

Mérito Técnico � 10% 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA VARREDURA MANUAL DAS 

RUAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, COM CORTE DE ERVAS E 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS 

 

 

345 - Presente informação n.º 21/2007 da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos datada de 

06/02/07, onde se fundamenta a necessidade de assegurar o serviço de varredura manual das 

ruas do concelho da Marinha Grande, com corte de ervas e aplicação de herbicidas, pelo 

período de 12 meses com início previsto a 8 Junho de 2007 e fim a 7 de Junho de 2008. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta prestação de serviços é de 145.000 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente igualmente propostas de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
Analisados os documentos supra referenciados a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e abrir concurso público para a prestação de serviços de varredura 

manual das ruas do concelho da Marinha Grande, com corte de ervas e aplicação de 

herbicidas e aprovar Programa de Concursos e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas, nos termos do art.º 18.º, nº1, alínea b), art.º 78º, n.º 1, 

alínea a) e nº2 do mesmo, do art.º 79º, n.º 1, e art.º 80º, nº1 todos do Decreto-Lei n.º 197/99 

de 8 de Junho, e de acordo com o art. 64º, n.º 1 alíneas d) e q) da Lei 169/99, de 18 de 

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

 

Delibera, ainda, designar, de acordo com o artigo 155º, n.º1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de Junho, a comissão para conduzir o referido procedimento, constituída pelos seguintes 

membros; 

 

Efectivos:  

 

 Miguel Crespo, Presidente; 

 Sandra Paiva, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

 Carla Lucas, vogal. 
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Suplentes: 

 

 Sara Coelho; 

 Rodolfo Roldão. 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 Junho, é delegada no júri 

a competência para a realização da audiência prévia. 

 

Propõe-se que o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais 

vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:  

 

a) Preço � 75% 

b) Programa de trabalhos � 15% 

c) Mérito Técnico � 10% 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.. 

 

 

23 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DOS 

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

 

 
346 - Presente informação n.º 1/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto datada de 
25/01/07, onde se fundamenta a necessidade de assegurar a prestação de serviços de manutenção dos 

relvados n.º 1 e 2 do Estádio Municipal da Marinha Grande, para o período de 12 meses, com inicio 

previsto a 1 Maio de 2007 e fim a 30 de Abril de 2008. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta prestação de serviços, pelo período de um ano, é de 

47.377,80 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente igualmente proposta de Programa de Concursos e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
Analisados os documentos supra referenciados a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e abrir concurso público para a prestação de serviços de manutenção dos 

relvados n.º 1 e 2 do Estádio Municipal da Marinha Grande e aprovar Programa de Concursos 

e de Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e Cláusulas Técnicas, nos termos do art.º 18, 

nº1, alínea b), art.º 78º, n.º 1, alínea a) e nº2 do mesmo, art. 79º, n.º 1, art.º 80º, nº1 todos do 

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

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Delibera, ainda, designar, de acordo com o artigo 155º, n.º1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, a comissão para conduzir o procedimento, constituída pelos seguintes membros: 

 

Efectivos:  

 

 Paulo Gonçalves, Presidente  

 Sara Coelho (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos) 

 Rodolfo Roldão, vogal. 
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Suplentes: 

 

 Carina Pedro; 

 Sandra Paiva 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 Junho, é delegada no júri a 

competência para a realização da audiência prévia. 

 

Propõe-se que o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:  

 

a) Preço � 70% 

b) Mérito Técnico � 15%  

c) Meios Humanos e Materiais � 15% 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - ELEIÇÕES PARA A REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA � PRESIDENTE 

E COMISSÃO EXECUTIVA 2007 

 

 

Presente ofício da Região de Turismo Leiria/Fátima, registado sob o n.º 1561, de 16/02/2007, 

solicitando a indicação da manutenção do representante da Câmara na Comissão Regional para 

o novo mandato. 
 
Presente o nosso ofício n.º 2088, de 27/02/2007, informando que se mantém como 

representante da autarquia o Sr. Vereador Dr. João Alfredo Pedrosa. 
 
A Câmara tomou conhecimento do conteúdo dos referidos documentos. 

 

 

25 - VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE-TUMG, E.M. 

 

 

Foram distribuídas aos membros do executivo presentes cópias das informações dos técnicos 

relativas ao assunto mencionado em epígrafe, para análise, sendo o mesmo agendado para a 

próxima reunião. 
 
 
26 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. PRESIDENTE 

 

 

 VALORLIS -   O Sr. Presidente deu conhecimento da convocatória para a reunião da 

Assembleia-Geral da empresa, a realizar dia 28/03/2007, e da comunicação da AMAE 

a solicitar a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos da referida reunião (Anexo 

10) ; 
 

Ainda em relação à VALORLIS, o Sr. Presidente deu conhecimento da carta da 
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empresa, datada de 05/02/2007, registada sob o n.º 1264, relativa ao aumento das tarifas 

(Anexo 11);  
 
 SIMLIS -  o Sr. Presidente deu conhecimento da carta da empresa, datada de 

01/03/2007, registada sob o n.º 2049, relativa às tarifas a praticar em 2007 ao 

município da Marinha Grande (Anexo 12); 
 
 AMARSUL �  foi dado conhecimento da carta que nos foi remetida pela Assembleia 

Municipal de Almada em 05/03/2007, registada sob o n.º 2053, relativa à aplicação da 

Taxa de Gestão de Resíduos (Anexo 13); 
 

 ANMP -  1ª reunião de trabalho da entidade promotora da �Carta Europeia, para a 

Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local� � Rennes, França, 22-23 de 
Março de 2007. 

 
Presente ofício registado sob o n.º 2047, de 05/03/2007, referente ao assunto 

mencionado em epígrafe, cujo conteúdo se dá por reproduzido e se anexa cópia (Anexo 

14).  
 
347 - A Câmara tomou conhecimento e delibera indicar como representante do 

Município a Sr.ª Dr.ª Susana Domingues, membro da Assembleia Municipal. 

 

 APRESENTAÇÃO DA REFORMA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

 

O Sr. Presidente deu conta do convite que recebeu do Ministro de Estado e da 
Administração Interna, para participar na sessão pública realizada no dia 02/03/2007, 
para apresentação da Reforma  das Forças de Segurança, bem como das Resoluções do 

Conselho de Ministros R220/2007 e R221/2007, de 01/03/2007, cujos conteúdos se dão 

por integralmente reproduzidos e se anexam à presente acta (Anexo 15). 
 

O Sr. Presidente referiu que foi aí que tomou conhecimento da inexistência da PSP em  

São Pedro de Moel, que passará a ser policiado pela GNR de Vieira de Leiria. 
 
Sobre este assunto o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 
 
�Congratulo-me pela reformulação das forças de Segurança no concelho da Marinha 

Grande, porque o espartilho das forças de segurança no concelho, divididas entre 

GNR de Pataias, GNR de Leiria, GNR de Vieira de Leiria, PSP, e com esta 

reformulação permite que a PSP policie toda a freguesia da Marinha Grande, evitando 

a divisão pela GNR, a freguesia da Moita e o alargamento da GNR da Vieira a São 

Pedro de Moel (situação de excepção), o que já acontecia em parte dado que a 

jurisdição da GNR da Vieira já ia até ao Farol de São Pedro. 

Isto permite uma racionalização e um reforço de meios da segurança das populações.� 

 

 

27 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS SRS. VEREADORES  

 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho deu conhecimento, no dia 08 e também no dia 

09/03/2007, do projecto para a construção da cantina e espaço polivalente do Jardim de 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 08.03.2007 

Acta n.º 05 

 

 58 

Infância da Ordem. 
 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira deu conhecimento do início, na próxima semana, das 

seguintes obras: 
 Rotunda de São Pedro; 
 Obras do Mercado da Vieira. 

 
Informou também que o Centro Empresarial vai arrancar ainda este mês. 
 
ROUBOS 

 

O Sr. Vereador  Artur de Oliveira deu conhecimento dos seguintes roubos: 
 

 Roubo de cobre na obra do Centro Empresarial; 
 Roubo de um portão da FAE, em pleno dia. Foi cortado e carregado numa camioneta; 
 Roubo dos apoios para bicicletas no cemitério de Casal Galego. 

 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Esteves Cascalho deu também conhecimento do roubo, na 

fábrica Angolana, de seis máquinas classificadas pelo IPPAR e de veios, e que são espólio 

municipal. 
Este desaparecimento foi constatado pela técnica do Museu do Vidro e por outras pessoas que 

com ela se deslocaram àquele espaço, pelo que já se encontra a fazer a devida participação à 

P.S.P. . 
 
348 - A Câmara tomou conhecimento e delibera incumbir os chefes dos vários serviços de 

elaborar um relatório e as respectivas  participações às autoridades policiais. 

 
 
28 - REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 

 

Na reunião da Câmara Municipal do dia 08/03/2007 o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa 
solicitou resposta à seguinte questão: 
 
�Se a Sr.ª concessionária do Parque de Campismo de Vieira de Leiria pagou no dia 30 de 

Agosto de 2006, como consta no contrato, e o que é que a Câmara, em caso de não 

cumprimento, fez�.  

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

349 - 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. 
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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 12,45 

horas do dia 09/03/2007, uma vez que a mesma havia sido interrompida no dia 08/03/2007, 

pelas 19,30 horas e recomeçada no dia seguinte, pelas 10,10 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 

 
 
 

 

 


