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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

cinco de Janeiro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços 

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

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

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

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

relacionada.  
  

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião após a discussão do 

problema da permanência de ciganos no concelho, eram 19,20 horas, não tendo regressado. 
 
 



 
 

EXISTÊNCIA DO PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 
Antes de se entrar na ordem do dia, o Sr. Presidente propôs que hoje e nas reuniões futuras 

não haja o período de antes da ordem do dia, uma vez que se tem constatado que a sua 

existência, e durante um período muito longo, tem originado o não cumprimento, na maioria 

das vezes, da ordem do dia em tempo útil, fazendo prolongar as reuniões durante a noite e em 

alguns casos  para o dia seguinte. 
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A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira disse que não se opõe, desde que a ordem do dia seja 
cumprida, de modo a que haja tempo para abordar os assuntos não incluídos na ordem do dia. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira disse que também concorda em que se inicie a reunião 

pela ordem do dia. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira também é de opinião que a ordem de trabalhos é para ser 

cumprida. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa entende também que se deve começar a reunião pela 

discussão dos assuntos incluídos na ordem do dia. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que esta questão só se coloca porque não tem 

havido um bom funcionamento da reunião, pelo que concorda com a proposta do Sr. 

Presidente, de se iniciar a reunião com a apreciação dos assuntos incluídos na ordem do dia. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que não concordava com a proposta do Sr. 
Presidente, uma vez que entende que deve haver um período de antes da ordem do dia, tal 

como a lei prevê. 
 
61 - Depois de analisado o assunto, foi deliberado que a partir da presente reunião deixe 

de haver o período de antes da ordem do dia, passando as informações que os Srs. 

Vereadores prestavam habitualmente durante esse período a ser prestadas no fim da 

reunião, uma vez que se reconhece que é produtivo colocarem-se as questões que a cada 

um preocupa. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. João Paulo Pedrosa. 

 
 





 

ORDEM DO DIA 
 

1. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

3. DIVERSOS 

 
4. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO 

 

5. 1.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

6. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 
 

7. �CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES NO 

SERVIÇO DE FINANÇAS� � AJUSTE DIRECTO N.º 57/04 � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 
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8. �EXECUÇÃO DE PINTURAS DIVERSAS NOS BALNEÁRIOS PÚBLICOS DE 

S. PEDRO DE MOEL� � AJUSTE DIRECTO N.º 13/06 � RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

9. �REPARAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR PLUVIAL NA RUA DE 

PORTUGAL � ZONA INDUSTRIAL� � AJUSTE DIRECTO N.º 69/05 � 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

10. �EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ALEXANDRE 

HERCULANO E DIOGO STEPHENS� � AJUSTE DIRECTO N.º 58/05 - 

RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

11. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DAS ESCOLAS - 

COMEIRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 48/05 - RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

12. �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO EM DIVERSAS RUAS DA 

EMBRA E LAMEIRO DA EMBRA� � C. PÚBLICO 04/99 � RECEPÇÃO 

DEFINITIVA 

 

13. �BENEFICIAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA PALMEIRA� � 

AJUSTE DIRECTO 55/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

14. �REABILITAÇÃO DA ESCOLA DA ORDEM 1 (2ª FASE)� � C. LIMITADO N.º 

01/01 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

15. �OBRAS DE REABILITAÇÃO NA ESCOLA N.º 1 EM VIEIRA DE LEIRIA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 06/01 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

16. �REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DOS OUTEIROS� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 39/01 � DEEM - RECEPÇÃO  DEFINITIVA 

 

17. �REMODELAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS EM S. PEDRO DE MOEL� 

� AJUSTE DIRECTO N.º 23/01 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

18. �BENEFICIAÇÃO DA RUA 10 DE JUNHO E ROTUNDA DE PICASSINOS� � 

C. PÚBLICO � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

19. �CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/99 � RECEPÇÃO DEFINITIVA FINAL 

 

20. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA � PICASSINOS� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 26/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

21. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA - PICASSINOS� � CONCURSO 

LIMITADO  N.º 26/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

22. �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CRAVOS DE ABRIL, GUILHERME 

PEREIRA ROLDÃO E CASAL DA FORMIGA � � CONCURSO LIMITADO 
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N.º 29/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

23. �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CRAVOS DE ABRIL, GUILHERME 

PEREIRA ROLDÃO E CASAL DA FORMIGA� � CONCURSO LIMITADO N.º 

29/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

24. CONCURSO PÚBLICO N.º 02/06 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE 

�REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E DO TROÇO FINAL 

DA E.N. 242 - 2� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 

25. �URBANISMO COMERCIAL � 3.ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

04/2005 � DIRM. TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A 

PREÇOS ACORDADOS 

 

26. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � 

TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2005. ALTERAÇÕES AO PROJECTO. DEVER DE NÃO ADJUDICAÇÃO. 

DELIBERAÇÃO FINAL 

 

27. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO PELO SR. RODRIGO ANTÓNIO 

PINTO RIBEIRO. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

28. �PLANO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O ANO 2007� � 

DIRM 

 

29. URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

M.A.I., LDA MARQUES AZEVEDO IMOBILIÁRIA 

 

30. URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA ILDA FERNANDA MENEZES VIEIRA SANTOS CRAVO NUNES 

 

31. DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 14-12-2006 � CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, INSTITUIÇÃO 

PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E PESSOA COLECTIVA DE 

UTILIDADE PÚBLICA � PROCEDIMENTOS TENDENTES AO 

EMPARCELAMENTO DOS DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS 

 

32. TRANSFERÊNCIA DE AGREGADO FAMILIAR RESIDENTE NA RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO N.º 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO PARA A 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 1.º DTO DO REFERIDO BLOCO POR 

MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À 

DIMENSÃO DA FAMÍLIA 

 

33. RENASCER � ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REABILITAÇÃO, ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURA � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE 

BRINDES 
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34. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 



 

1 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 
62 - REQ 4322/06 � PC 757/06 � Presente requerimento de RUI MANUEL OLIVEIRA 

SILVA, com residência na Rua das Areias, S. Simão do Litém, Freguesia e Concelho de 

Pombal, solicitando autorização para ocupação da Via Pública, sita na Avenida 1.º Maio, 

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

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

63 - REQ 3354/06 � PC 598/06 � Presente requerimento de JOAQUIM MARIA 

RODRIGUES, com residência na Rua das Sorraipas n.º 9, Amieirinha, Freguesia e Concelho 

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

muro, sito na Rua das Sorraipas, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

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

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

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

mesmas ser realizadas, devendo o muro ser executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota 

natural do terreno. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 25.01.2007 

Acta n.º 02 

 

 7 

64 - REQ 4087/06 � PC 718/06 � Presente requerimento de SANDRA SOFIA PEREIRA 

MENDES, com residência na Rua s/ Saída n.º 1, Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de dois 

telheiros, sito na Rua s/ Saída n.º 1, Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

condicionalismos:  

  

        - seja amplo e aberto; 

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
65 - REQ 4409/06 � PC 772/06 � Presente requerimento de AMÉRICO LOPES SANTOS, 

com residência na Rua dos Alfaiates n.º 51, Casal da Ortigosa, Freguesia de Ortigosa e 

Concelho de Leiria, solicitando autorização para ocupação da Via Pública, sita na Rua da 

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

  

      Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

      

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

trânsito, de acordo com o previsto no artigo 28.º do RMEU (Regulamento Municipal 

de Edificações Urbanas); 

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas);  

  

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

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

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

Edificações Urbanas); 

  

e) A marcação da ocupação seja feita pelos Serviços de Fiscalização. 
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f) O prazo para a ocupação será o consignado nos alvarás de licença de construção a que 

se refere a presente, devendo ser contabilizado até 04/10/07. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
66 - REQ 4434/06 � PC 773/06 � Presente requerimento de CREMILDA DUARTE 

FERREIRA NETO, com residência na Rua da Padaria Velha n.º 15, Pilado, Freguesia e 

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

de beneficiação de um prédio, sito na Rua da Padaria Velha n.º 15, Pilado, 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. 

 
 
67 - REQ 71/07 � PC 10/07 � Presente requerimento de ESMERALDINA INÊS SILVA, 

com residência na Rua dos Francos n.º 127-A, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de obras de beneficiação de um 

telhado, sito na Rua dos Francos n.º 127-A, Amieira, 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. 

 

 

68 - REQ 4076/06 � PC 707/06 � Presente requerimento de EUGÉNIO GORDIANO 

DOMINGUES, com residência na Rua dos Lapidários n.º 10-B, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de obras de 

beneficiação de uma moradia, sita na Rua dos Naturais n.º 18-A, S. Pedro de Moel, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

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

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

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

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

revestimentos exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

69 - REQ 4272/06 � PC 731/06 � Presente requerimento de JOSÉ CARLOS CUSTODIO 

MORAIS VARELA, com residência na Avenida D. Dinis n.º 2, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação da Via Pública, sita na Rua António 

Batista e Filho, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a ocupação da via pública com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

  

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

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

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

Urbanas). 

  

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
70 - REQ 3917/06 � PC 695/06 � Presente requerimento de DINA MARIA JESUS SILVA, 
com residência em estrada da Nazaré n.º 61, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 

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

na Rua da Machinha, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

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

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

   

  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 
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Mais decidiu informar, que a emissão de licença de construção ficará condicionada á 

apresentação de parecer favorável emitido pela EP (Estradas de Portugal, E.P.E), o qual 

deverá ser solicitado pelo requerente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

71 - REQ 4093/06 � PC 715/06 � Presente requerimento de ROGÉRIO MANUEL SANTOS 

COELHO, com residência na Rua do Cemitério, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

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

  

Deferir a execução das obras em causa dado tratar-se de obras de simples conservação, 

enquadrando-se as mesmas no Art.º 6º. nº.1 alínea a) do Dec.Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 177/01 de 04 de Junho, estando por isso 

isentas de licenciamento Municipal. 

  

No entanto, as obras a efectuar na construção não poderão modificar a estrutura 

resistente dos edifícios, das cérceas, das fachadas, forma do telhado, a natureza e cor dos 

materiais dos revestimentos exteriores. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
72 - REQ 137/07 � PC 324/06 � Presente requerimento de CARLOS AUGUSTO SERRA 

PEREIRA, com residência em Rua Duquesa de Caminha n.º 16, 1.º, S. Pedro de Moel, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento de alterações de um edifício para 

habitação e comércio, sito na Rua Duquesa de Caminha n.º 16, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

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

  

Deferir. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
73 - REQ 2887/06 � PC 98/06 � Presente requerimento de ADELINO SILVA GOMES, com 
residência em Rua de Leiria n.º 166, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros, sito na Rua da 

Raizes, Lameira da Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

prazo anteriormente estipulado para entrega das especialidades, de novas peças 
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despenhadas para a rede de esgotos, de forma a prever a ligação ao colector da rua das 

Raízes, que apesar de ainda não se encontrar executado, se prevê que entre em 

funcionamento ainda dentro do prazo da execução da moradia. 

  

Mais deliberou deferir o pedido formulado através do requerimento nº 05/07, 

condicionado à apresentação de Planta de Localização à escala 1/2000 devidamente 

rectificada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

74 - REQ 3951/06 � PC 694/06 � Presente requerimento de JOÃO PAULO MARQUES 

SANTOS, com residência em Rua Engº Torres n.º 27, Gondemaria, Freguesia e Concelho de 
Ourém, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, sito na Rua Serenata Marinhense, Lote 15, Comeira, 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) Peças gráficas rectificativas que compreendam a assunção da cota de soleira 

máxima constante do quadro síntese do loteamento em vigor;  

  

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

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

  

2. 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. 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;  

  

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. 
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75 - REQ 129/07 � PC 233/06 � Presente requerimento de MARCO JOEL LINO GASPAR, 
com residência em Casa da Guarda, Casal da Lebre, Freguesia de Moita e Concelho de 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

moradia e muros, sito na Rua do Vale, 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 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, nos termos definidos no n.º 2 do Art.º 10º do 

RMEU, fazendo constar a delimitação/menção das áreas cedidas ao domínio 

público;  

  

c) Alçado lateral direito da edificação devidamente rectificado, face a incorrecta 

representação da cobertura inclinada do anexo sobre a estrema lateral direita. 

  

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

alinhamentos dos passeios e muros deverão ser oportunamente definidos pelos 

serviços competentes desta câmara;  

  

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

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

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

de Setembro;  

  

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

pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80 m, 

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

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do Art.º 3º do RMEU. No muro 

entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se a alínea 

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

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

  

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

76 - REQ 3787/06 � PC 99/04 � Presente requerimento de JOHN SNAPE, com residência em 

Rua 30 n.º 18, Casal Galego, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a 
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aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar, sita na Rua 30, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

77 - REQ 2802/06 � PC 392/02 � Presente requerimento de IMOBILIÁRIA ALVÃO, LDA., 
com residência em Rua da Holanda n.º 29, Fafe, solicitando a aprovação de um loteamento, sito 

na Rua Manuel Pereira Roldão, Casal da Formiga, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão, considerando que: 

 

1.- A área em questão se localiza em pleno centro urbano da Marinha Grande; 

 

2.- Se constata que o espaço urbano envolvente apresenta uma reduzida oferta de espaços 

destinados à instalação de equipamento de utilização pública; 

 

3.- A proposta considera a fragmentação dos espaços propostos como �equipamento de 

utilização colectiva� em pequenas unidades espaciais cujas áreas e configurações não 

permitem nem uma gestão eficaz dos mesmos nem o seu uso para o fim proposto; 

 

4.- Se verifica que a proposta apresenta um conjunto de situações, tanto ao nível gráfico 

como ao nível dos parâmetros propostos, que carecem de rectificação; 

 

A Câmara deliberou: 

 

Informar a firma requerente da necessidade de reformular a proposta, nos seguintes 

termos: 

 

1.- Reconfiguração do espaço urbano composto pela área abrangida pelos lotes 3 a 5, de 

modo a permitir a criação, ao longo da margem Poente do arruamento proposto, de uma 

praça pública que enquadre, no seu topo Norte, a vala hidráulica aí existente, garantindo 

uma mais correcta valorização paisagística da mesma, nos termos do parecer emitido a 

02/03/2004 pala CCDRC. 

 

2.- As áreas designadas como �pracetas destinadas a equipamento�, situadas nos espaços 

localizados entre os edifícios previstos para os lotes, não permitem a possibilidade de 

edificação de quaisquer instalações que se reportem ou enquadrem na definição legal de 

�equipamento de utilização colectiva�. Tais espaços, com as características constantes na 

proposta, enquadram-se na definição de �espaços verdes e de utilização colectiva�, pelo 

que, nos termos em que se encontra formulado o projecto, se devem retirar da área 

destinada a �equipamento de utilização colectiva� e incorporar na área prevista para 

�espaços verdes e de utilização colectiva�: 

 

3.- As peças escritas e desenhadas referem a existência de �zonas verdes públicas em 

domínio público�, �zonas verdes públicas em domínio privado�, � equipamento público 
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em domínio público� e �equipamento público em domínio privado�, quando deveriam 

referir-se a �zonas verdes de utilização colectiva em domínio público�, �zonas verdes de 

utilização colectiva em domínio privado�, �equipamento de utilização colectiva em 

domínio público� e �equipamento de utilização colectiva em domínio privado�, 

respectivamente, devendo ser rectificadas as referências constantes no projecto; 

 

4.- As peças desenhadas indicam que algumas áreas destinadas a passeio, ao longo dos 

arruamentos propostos, nomeadamente ao longo de estacionamento público e nos acessos 

viários aos lotes, se incluem nas áreas de cedência para espaços verdes e de utilização 

colectiva, devendo tal situação ser rectificada, incluindo-se na área de cedência destinada 

a passeios a totalidade da área dos mesmos, com a consequente redução das áreas 

destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva e rectificação dos espaços destinados 

a passeios e vias. 

 

5.- Os passeios deverão ser executados em calçada à portuguesa, com lancis em calcário; 

 

6.- A cota de soleira não poderá ser superior em 0,5m face à cota média do polígono de 

implantação do edifício no terreno; 

 

7.- Não é permitida a variação da área de construção acima da área máxima prevista no 

loteamento; 

 

8.- Deverão anular-se as gares de estacionamento previstas frente aos acessos à garagem 

dos lotes 6 e 8. 

 

9.- Deverão corrigir-se os valores respeitantes aos números totais de pisos acima e abaixo 

da cota de soleira constantes no quadro de áreas de loteamento, respectivamente de 39 

para 3 e de 11 para 1. 

 

10.- Na Planta de Cedências encontra-se identificado um conjunto de �pracetas 

destinadas a equipamento� situadas em espaço privado, entre os edifícios, sem qualquer 

diferenciação gráfica relativamente às áreas destinadas a equipamento localizadas em 

espaço público, pelo que esta situação deverá ser esclarecida e rectificada; 

 

11.- Garantir a criação de uma área destinada à implantação efectiva de equipamento de 

utilização colectiva, com capacidade construtiva que garanta a possibilidade de 

construção de um edifício destinado a esse uso. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

78 - REQ 167/07 � PC 1115/01 � Presente requerimento de CLÁSSICO DESPORTIVO-

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA., com sede em Avenida Vitor Gallo n.º 
136, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um edifício de comércio e serviços, sita na Rua Tenente 
Cabeleira Filipe, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Ratificar o despacho exarado a 18 de Janeiro pelo Sr. Presidente da Câmara, deferindo o 

processo em causa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

79 - REQ 4370/06 � PC 183/03 � Presente requerimento de AMADEU GIL NEVES MOTA, 
com residência em Rua da Bouca, Vila Verde, Freguesia e Concelho de Pombal, solicitando a 

aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na 
Urb. Pinhal do Rei, Lote 39, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Ratificar o despacho exarado a 18 de Janeiro de 2007 pelo Sr. Presidente da Câmara, 

deferindo o processo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

 

80 - REQ 3959/06 � PC 374/05 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E CONST. 

IMOBILIARIAS, LDA., com sede na Rua Eng.º André Navarro n.º 32, Loja A, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projecto de Loteamento, sito no lugar 

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

  

Aprovar a operação de loteamento abrangendo 6 prédios sitos no lugar do Camarnal, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, compreendendo os prédios urbanos com 

105,00 m2, 43,00 m2, 61,00 m2, 32,00 m2 e 306,00 m2, inscritos na Matriz sob os números 

7347, 7348, 7210, 7450 e 7451 e descritos na Conservatória do Registo Predial da Marinha 

Grande sob os números 13797, 13798, 13796, 13799 e 13800, respectivamente, e o prédio 

rústico com 9.200 m2, inscrito na matriz sob o número 9524 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13145, nas seguintes condições: 

  

1- É autorizada a constituição de dezanove Lotes (1 a 19) destinados à construção de 

habitação unifamiliar, com as seguintes características: 

  

Lote 1 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 302,00 m2
 

Área máxima de implantação � 191,00m2 

Área máxima de construção � 294,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 
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Norte � Herdeiros de José Maria Neves 

Sul � Lote 2 

Nascente � Arruamento projectado 

Poente - Herdeiros de José Maria Neves 

  

 

Lote 2 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 315,00 m2
 

Área máxima de implantação � 176,50m2 

Área máxima de construção � 279,50 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 1  

Sul � Lote 3 e Lote 4 

Nascente - Arruamento projectado 

Poente - Herdeiros de José Maria Neves 

  

 

Lote 3 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 204,00 m2
 

Área máxima de implantação � 136,50m2 

Área máxima de construção � 224 ,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 2  

Sul � Arruamento projectado 

Nascente � Arruamento projectado 

Poente � Lote 4 

  

 

Lote 4 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 175,00 m2
 

Área máxima de implantação � 102,00m2 

Área máxima de construção � 174,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 2 

Sul � Arruamento projectado  

Nascente � Lote 3 

Poente � Herdeiros de José Maria Neves 
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Lote 5 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 462,00 m2
 

Área máxima de implantação � 226,00m2 

Área máxima de construção � 376,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Herdeiros de José Maria Neves 

Sul � Espaço Público 

Nascente � Arruamento projectado 

Poente � Espaço Público 

  

Lote 6 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 298,00 m2
 

Área máxima de implantação � 146,50m2 

Área máxima de construção � 239,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado 

Sul � Lote 13 

Nascente � Lote 7 

Poente � Arruamento projectado  

  

Lote 7 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 220,00 m2
 

Área máxima de implantação � 133,00m2 

Área máxima de construção � 226,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado  

Sul - Lote 12 

Nascente � Lote 8 

Poente � Lote 6 

  

Lote 8 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 208,00 m2
 

Área máxima de implantação � 123,00m2 

Área máxima de construção � 208,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 
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Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado 

Sul � Lote 11 

Nascente � Lote 9 

Poente � Lote 7 

  

Lote 9 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 250,00 m2
 

Área máxima de implantação � 141,00m2 

Área máxima de construção � 244,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado  

Sul - Lote 10 

Nascente � Edmundo Oliveira Guerra 

Poente � Lote 8 

  

Lote 10 

Natureza � habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 199,00 m2
 

Área máxima de implantação � 125,00m2 

Área máxima de construção � 212,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 9 

Sul - Arruamento projectado 

Nascente � Edmundo Oliveira Guerra 

Poente � Lote 11 

  

Lote 11 

Natureza - habitação - 1 fogo 

Área do Lote � 206,00 m2
 

Área máxima de implantação � 131,00m2 

Área máxima de construção � 218,00 m2
 

N.º de Pisos  da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 8 

Sul - Arruamento projectado  

Nascente � Lote 10 

Poente � Lote 12 

  

Lote 12 

Natureza - habitação - 1 fogo 
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Área do Lote � 197,00 m2
 

Área máxima de implantação � 139,00m2 

Área máxima de construção � 239,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação - 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 7 

Sul � Arruamento projectado  

Nascente � Lote 11 

Poente � Lote 13 

  

Lote 13 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 264,00 m2
 

Área máxima de implantação � 147,00m2 

Área máxima de construção � 243,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 6 

Sul � Arruamento projectado 

Nascente - Lote 12 

Poente � Arruamento projectado 

  

Lote 14 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 202,00 m2
 

Área máxima de implantação � 113,50m2 

Área máxima de construção � 198,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado 

Sul � Joaquim Lopes André Dinis e Outros 

Nascente � Lote 15  

Poente � Espaço Público 

  

Lote 15 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 156,00 m2
 

Área máxima de implantação � 99,00m2 

Área máxima de construção � 171,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 
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Norte � Arruamento projectado  

Sul � Joaquim Lopes André Dinis e Outros  

Nascente � Lote 16 

Poente � Lote 14 

  

Lote 16 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 192,00 m2
 

Área máxima de implantação � 100,50m2 

Área máxima de construção � 171,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado 

Sul � Joaquim Lopes André Dinis e Outros 

Nascente � Arruamento projectado  

Poente � Lote 15 

  

Lote 17 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 167,00 m2
 

Área máxima de implantação � 94,00m2 

Área máxima de construção � 171,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado 

Sul � Lote 19 

Nascente � Lote 18 

Poente � Arruamento projectado 

  

  

Lote 18 

Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 174,00 m2
 

Área máxima de implantação � 98,50m2 

Área máxima de construção � 172,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Arruamento projectado 

Sul � Lote 19 

Nascente � Edmundo Oliveira Guerra  

Poente � Lote 17 

  

  

Lote 19 
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Natureza � habitação � 1 fogo 

Área do Lote � 276,00 m2
 

Área máxima de implantação � 163,50m2 

Área máxima de construção � 261,00 m2
 

N.º de Pisos da habitação � 2 pisos  

N.º de Pisos da garagem/anexo � 1 piso 

  

Confrontações: 

Norte � Lotes 17 e 18 

Sul � José Mendes e Outro 

Nascente � Edmundo Oliveira Guerra  

Poente � Arruamento projectado 

  

  

2- Parcela remanescente com 180,00 m2 

  

Confrontações: 

Norte � Lote 19 

Sul � Arruamento projectado 

Nascente � José Mendes 

Poente � Arruamento projectado 

  

3- Integrará domínio público a área de 5.100,00 m2, sendo 1.870,00 m2 destinados a 

arruamento, 1.136,00 m2 destinados a passeios, 104,00 m2 destinados a 

estacionamentos, 1.325,00 m2 destinados a espaços verdes de utilização colectiva e 

665,00 m2 destinados a equipamento de utilização colectiva. 

  

4- As construções terão de assegurar o cumprimento do R.G.E.U., R.M.E.U., 

Regulamento Geral do Loteamento e demais legislação aplicável.  

  

Mais se informa que deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos das obras 

de urbanização, que incluem vias, rede de abastecimento de água, de saneamento, e de 

indicação de colocação dos recipientes dos resíduos sólidos para utilização dos utentes do 

loteamento que são custeados pelo urbanizador, de energia eléctrica e de iluminação 

pública, que for necessária para o loteamento, e do reforço da existente na área que for 

necessária por força do loteamento com a sua expansão da habitação, de gás, condutas de 

telecomunicações, e espaços verdes de utilização pública, no prazo de 1 ano a contar da 

data da notificação, de acordo com Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

3 - DIVERSOS 

 

 

81 - Presente informação da Secção Administrativa de Obras Particulares sobre o pagamento 
indevido e incorrecto do imposto de selo cobrado respectivamente através das guias n.º 11082 e 

11091 de 21.12.06, efectuados pelos senhores Sérgio Bruno Fortunato e Artur Rodrigo 

Francisco, referente à prorrogação de um alvará de licença e à emissão do alvará de licença de 

construção com o n.º 373/06. 
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A Câmara apreciou e delibera restituir ao Sr. Sérgio Bruno Fortunato a importância de 

9,46 � (nove euros e quarenta e seis cêntimos), e ao Sr. Artur Rodrigo Pereira Francisco o 

valor de 6,45 � (seis euros e quarenta e cinco cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

REQ 3431/06 � PC 608/06 � MARIA JOSE ILDEFONSO BOTA SILVA 

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



4 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO   

 

 

82 - Presente pedido do Gabinete do Presidente, datado de 15/09/2006, em que o Sr. Presidente 
solicitava ao G.I.O./Informática, com carácter de urgência, que diligenciasse com a brevidade 

possível os procedimentos necessários para a instalação de computadores nas instalações do 

Mercado, onde funcionou antigamente a DASED. 
 
Presente informação n.º 22/OC-GIO/2006, de 22/09/2006, do Gabinete de Informática e 

Organização, relativa à instalação de rede informática na antiga DASED, solicitando ao Sr. 

Presidente alguns esclarecimentos, de modo a que possam diligenciar os procedimentos 
necessários para efectuar o processo de aquisição para equipamentos de comunicações e 

serviços de passagem de cabos, calhas e tomadas. 
  
Presente processo relativo a procedimento por ajuste directo para instalação nos antigos 
gabinetes da DASED, sitos no edifício do Mercado Municipal, na Praça Stephens, de rede 

informática estruturada, compatível com a rede �Cisco� existente no edifício dos Paços do 

Concelho, bem como despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 12/12/2006, 
adjudicando à empresa Sicnet, S.A., pelo valor de 15.698,51 �, acrescido de IVA à taxa de 

21%, o material para a criação de uma rede informática estruturada nos já referidos gabinetes. 
 
Presente despacho exarado pelo Sr. Presidente, datado de 12/12/2006, propondo que a Câmara 

aprecie e delibere instaurar processo de inquérito para averiguar da razão porque um pedido 

que fez ao GIO em 15/09/2006, com carácter de URGENTE, e várias insistências posteriores 

feitas pelo telefone, só em 12/12/2006 lhe foi presente para despachar o ajuste directo. 
 
A Câmara analisou o processo e delibera, ao abrigo do disposto no art.º 85.º n.ºs. 1, 2 e 4 e 

art.º 51.º n.º 1, todos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de 

Janeiro, instaurar processo de inquérito para apurar os factos que determinaram que um 

pedido que o Sr. Presidente da Câmara fez ao GIO em 15/09/2006, com carácter de 

URGENTE, e várias insistências posteriores feitas pelo telefone, só em 12/12/2006 lhe 

tenha sido presente para despachar o ajuste directo. 

 

A presente proposta foi analisada pela Câmara e o Sr. Presidente face à apreciação que 

mereceu na discussão resolveu retirá-la substituindo-a pela seguinte proposta: 
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�Que o conteúdo da proposta inicial seja lido aos funcionários envolvidos e recomendar-lhes 

de que procedimentos como as em causa, que prejudicam a boa gestão e imagem da autarquia, 

não poderão continuar a verificar-se sob pena, então, de terem de ser adoptadas medidas para 

lhes obviar.� 

 

Esta proposta foi aprovada por maioria, com 6 votos a favor e 1 voto contra do Sr. 

Vereador Artur de Oliveira, que declarou que preferia a proposta inicial. 

 

 

5 - 1.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

83 - Presente proposta da 1ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, acompanhada 

de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 255.042,00 euros nos reforços 

e 255.042,00 euros nas anulações; 
1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 166.232,00 euros 
nos reforços e 166.232,00 euros nas anulações; 
1ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 52.300,00 euros nos 
reforços. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 1ª 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Elísio dos Santos Menino, solicita autorização para colocação de lápide e revestimento em 

pedra granito, na sepultura temporária n.º 1871 do cemitério de Casal Galego � registo de 
entrada n.º 12023 de 20.12.2006; 
 
- Maria da Nazaré Freitas Carajoinas, solicita autorização para colocação de lápide, na 

sepultura temporária n.º 1384 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 12100 de 

22.12.2006; 
 
- Joselina Maria Oliveira Moreira, solicita autorização para revestimento em pedra mármore 
na sepultura temporária n.º 1865 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 336 de 

10.01.2007; 
 

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

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

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

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

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

no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo para a Câmara os 

materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e Regulamento citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

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

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

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

solicitados. 

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





7 - �CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES NO SERVIÇO 

DE FINANÇAS� � AJUSTE DIRECTO N.º 57/04 � RECEPÇÃO PROVISÓRIA





85 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra em epígrafe, adjudicada a Rui Brito, com 

sede em Rua da Indústria, 90, Marinha Grande. 
 
 A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

2 de Março. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





8 - �EXECUÇÃO DE PINTURAS DIVERSAS NOS BALNEÁRIOS PÚBLICOS DE S. 

PEDRO DE MOEL� � AJUSTE DIRECTO N.º 13/06� � RECEPÇÃO PROVISÓRIA





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

�Pintaculis, Lda, Comércio e Aplicação de Madeiras e Tintas�, com sede em Rua do Lagoeiro, 

33, Coucinheira, Amor. 
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A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

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

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - �REPARAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR PLUVIAL NA RUA DE 

PORTUGAL � ZONA INDUSTRIAL� � AJUSTE DIRECTO N.º 69/05 - RECEPÇÃO  

PROVISÓRIA 

 



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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
10 - �EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ALEXANDRE 

HERCULANO E DIOGO STEPHENS� � AJUSTE DIRECTO N.º 58/05 - RECEPÇÃO  

PROVISÓRIA





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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





11 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DAS ESCOLAS - 

COMEIRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 48/05 - RECEPÇÃO  PROVISÓRIA





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

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

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

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

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

de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




12 - �EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO EM DIVERSAS RUAS DA EMBRA 

E LAMEIRO DA EMBRA� � C. PÚBLICO 04/99 �  RECEPÇÃO DEFINITIVA





90 - Presente Auto de Recepção Definitiva 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 definitivamente a obra 

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

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





13 - �BENEFICIAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA PALMEIRA� � 

AJUSTE DIRECTO 55/00 � RECEPÇÃO DEFINITIVA





91 - Presente Auto de Recepção Definitiva 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 definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227.º e 229.º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
14 - �REABILITAÇÃO DA ESCOLA DA ORDEM 1 (2ª FASE)� � C. LIMITADO N.º 

01/01 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

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

�Rodrigues, Irmãos, Lda�, com sede em Lameiros, Vila Cã, Pombal. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 
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dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º, do Dec-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - �OBRAS DE REABILITAÇÃO NA ESCOLA N.º 1 EM VIEIRA DE LEIRIA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 06/01 � DEEM - RECEPÇÃO  DEFINITIVA 





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

�Rodrigues, Irmãos, Lda�, com sede em Lameiros, Vila Cã, Pombal. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º, do Dec-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - �REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DOS OUTEIROS� � AJUSTE 

DIRECTO N.º 39/01 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 
 
94 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma 

�Rodrigues, Irmãos, Lda�, com sede em Lameiros, Vila Cã, Pombal. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º, do Dec-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - �REMODELAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS EM S. PEDRO DE MOEL� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 23/01 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 




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

�Rodrigues, Irmãos, Lda�, com sede em Lameiros, Vila Cã, Pombal. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 
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referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º, do Dec-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA 10 DE JUNHO E ROTUNDA DE PICASSINOS� � C. 

PÚBLICO  - RECEPÇÃO DEFINITIVA 





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

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

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

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

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

de 10 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





19 - �CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/99 � RECEPÇÃO DEFINITIVA FINAL





97 - Presente Auto de Recepção Definitiva Final da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma �A Encosta, Construções, S.A.�, com sede na Rua das Fontainhas, Andrinos, Pousos, 

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

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

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

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA - PICASSINOS� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 26/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

98 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma � Matos e Neves, 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 
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Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Pavimentação da rua 

da República�, 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. 

 

 

21 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA � PICASSINOS� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 26/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

99 - 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 �Pavimentação da rua da República � Picassinos�, adjudicada à 

firma � Matos e Neves, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CRAVOS DE ABRIL, GUILHERME PEREIRA 

ROLDÃO E CASAL DA FORMIGA � � CONCURSO LIMITADO N.º 29/2006 (DIRM) 

� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA





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

pela firma � Matos e Neves, Lda�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora 

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Pavimentação das 

ruas Cravos de Abril, Guilherme Pereira Roldão e Casal da Formiga�, 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. 

 

 

23 - �PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CRAVOS DE ABRIL, GUILHERME PEREIRA 

ROLDÃO E CASAL DA FORMIGA� � CONCURSO LIMITADO N.º 29/2006 (DIRM) 
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� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

 

101 - 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 �Pavimentação das ruas Cravos de Abril, Guilherme Pereira Roldão 

e Casal da Formiga�, adjudicada à firma �Matos e Neves, Lda�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - CONCURSO PÚBLICO N.º 02/06 (DIRM) PARA  A EMPREITADA DE 

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

242 - 2� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO

 

 

102 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Reformulação da 

Praceta Pinhal do Rei e do Troço Final da E.N. 242 � 2�, acta e relatório da Comissão de 

Abertura do Concurso e Relatório da Comissão de análise das propostas, propondo a 

adjudicação à firma: �Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 151.197,82 euros (Cento e cinquenta e 
um mil, cento e noventa e sete euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor e prazo de execução de 90 dias. 
 
A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

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

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

apresentadas quaisquer observações pelos concorrentes delibera adjudicar à firma 

�Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 151.197,82 euros (Cento e cinquenta e um mil, cento e 

noventa e sete euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 

prazo de execução de 90 dias, a empreitada de �Reformulação da Praceta Pinhal do Rei e 

do Troço Final da E.N. 242-2�, bem como aprovar a minuta do contrato a realizar com a 

referida empresa. 
 
Mais delibera designar como seus representantes para fiscalizar a obra, a Senhora Eng.ª 

Sara Marques Vidal e para chefiar como fiscal da obra o Senhor Eng.º Rui Vicente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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25 - �URBANISMO COMERCIAL � 3.ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2005 � 

DIRM. TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS 

ACORDADOS 
 

 

103 - Presente informação da DIRM, com ref. EM/01/07, propondo a aprovação de trabalhos a 

mais preços contratuais e a preços acordados, resultantes do acréscimo dos seguinte trabalhos: 
- Execução de colector de drenagem de água residuais pluviais; 
- Execução de conduta de abastecimento de água. 
 
Assim sendo, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com ref. EM/01/07, 

que se anexa (Anexo 1) e que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera:   
 

Aprovar de trabalhos a mais (a preços contratuais e a preços acordados), no valor de 

55.325,30 euros (cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco euros e trinta cêntimos), 

de acordo com o previsto no n.º 1 do art. 26.º do Dec-Lei 59/99 de 2 de Março. Dos quais 

23.725,30 euros (vinte e três mil, setecentos e vinte e cinco euros e trinta cêntimos), 

correspondem a trabalhos a mais a preços contratuais e 31.600,00 euros (trinta e um mil, 

e seiscentos euros) correspondem a trabalhos a mais a preços acordados. 

 

Estes trabalhos a mais, pertencem à empreitada �Urbanismo Comercial � 3.ª Fase�, 

adjudicada à empresa �Asibel, S.A.�, e deverão ter um prazo de execução de 30 dias. 

 

Mais delibera aprovar a minuta de contrato, nos termos do disposto no art. 116º do Dec-

Lei 59/99 de 2 de Março. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

26 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 

1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2005. 

ALTERAÇÕES AO PROJECTO. DEVER DE NÃO ADJUDICAÇÃO. 

DELIBERAÇÃO FINAL 

 

 

104 - Na sequência da deliberação camarária de 14 de Dezembro de 2006, foram notificados os 

concorrentes admitidos na fase de qualificação (ofícios 12825 a 12827) para audiência prévia 

escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Recebidas as notificações em 27 de Dezembro de 2006, não foram apresentados, nos dez dias 

úteis seguintes, quaisquer alegações ou solicitada a realização de diligências. 
 
Por deliberação camarária de 2 de Março de 2005, foi aberto concurso público para a 

«Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta», tendo por 

base informação da Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais na qual se justifica a 
realização da obra, integrada no Programa Polis. 
 
A obra tem por objecto a requalificação da linha de água, o reforço das relações entre a linha de 

água, a zona desportiva, a população residente na sua envolvente, o troço da linha de água já 

reabilitado e que confina com esta nova intervenção, o reforço das relações entre a linha de 
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água e a cidade da Marinha Grande, a consolidação de um dos corredores verdes fundamentais 

na estrutura do aglomerado urbano da Marinha Grande e a definição de estruturas pedonais de 

apoio (redes de caminhos pedonais e cicláveis, zonas de estadia informal equipadas, zonas de 

recreio activo e criação de zonas de refúgio e nidificação de espécies de aves), de acordo com a 

memória descritiva de suporte. 
 
O procedimento pré-contratual desenvolveu-se com normalidade (publicação de anúncios, 

realização de acto público, qualificação técnica e financeira dos concorrentes admitidos), tendo 

sido sustada a análise das propostas por via da ocorrência de um facto superveniente impeditivo 
da efectiva e global execução da obra posta a concurso. 
 
No âmbito do processo de licenciamento n.º 425/03 foi acordado com o requerente a execução, 

por este, do prolongamento da Avenida da Liberdade, nos exactos termos constantes da 
deliberação camarária n.º 63, de 26 de Janeiro de 2004, com base em informação do Chefe da 

Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais. Posteriormente veio a constatar-se que esta obra 
estava «implantada em área de domínio público ferroviário» o que motivou o seu embargo, 
(registo de entrada n.º 10243/2005, de 17/10). Desta contingência resultou a não continuidade 

de execução dessa obra e a necessidade da sua adequação às limitações legais de uso do solo, 

facto que determinará a sua deslocação (por alteração do traçado da via) e, subsequente, 

sobreposição com a área incluída no projecto de reabilitação da Ribeira das Bernardas. Esta 

última circunstância obriga à reformulação do projecto posto a concurso, o mesmo é dizer, 

alterações significativas em todas as plantas e novas medições dos trabalhos a executar. 
 
Em termos técnicos, (cfr. informação da DOPU, de 27/11/2006), os factos acima expostos 

motivaram as seguintes alterações ao projecto de Reabilitação da Ribeira das Bernardas: 
a) Diminuição da área total de 54 464 m2 para 49 427 m2, isto é, uma redução de 5 037 

m2; 
b) Redimensionamento das áreas destinadas a espelho de água, com a reorganização dos 

quatros lagos previstos em apenas três, supressão do anfiteatro natural e aproximação 

do campo informal ao campo de relva sintética, reformulação dos acessos pedonais na 

área mais próxima da Avenida da Liberdade (passeios e caminhos do parque), 

introdução de alterações ao sistema de rega, reformulação dos planos de plantação e 

relocalização do mobiliário urbano.  
 
As alterações identificadas assumem dimensão e significado que logram fundar a 

impossibilidade de adjudicação da obra em causa, por força das eventuais consequências legais 

emergentes da repercussão de tais alterações no contrato. 
 
De acordo com o artigo 107º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o dono 

da obra não pode adjudicar a empreitada quando, por grave circunstância superveniente, tenha 

de proceder-se à revisão e alteração do projecto posto a concurso. 
 
A grave circunstância superveniente emerge do embargo da obra de prolongamento da Avenida 
da Liberdade, facto ocorrido no segundo semestre de 2005, já o concurso público para 

Reabilitação da Ribeira das Bernardas estava em fase de análise das propostas. A 

impossibilidade de execução do prolongamento daquela Avenida no traçado inicialmente 

definido implica que seja efectuado um desvio que colide com a área de intervenção da 

empreitada em concurso, o que - não sendo possível deixar de realizar o prolongamento dessa 

Avenida - impele à alteração do projecto da Ribeira das Bernardas. 
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Assim, realizada a audiência prévia escrita, a Câmara Municipal delibera não adjudicar e 

subsequentemente anular o concurso público n.º 02/2005, na medida em que por grave 

circunstância superveniente é necessário proceder à revisão e alteração do projecto posto 

a concurso, de acordo com o artigo 107º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de 

Março, com os fundamentos acima expostos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

27 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO PELO SR. RODRIGO ANTÓNIO PINTO RIBEIRO. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 
 

 

105 - Na sequência de deliberação camarária de 2 de Novembro de 2006, foi notificado o 

requerente para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pelo requerente em 17 de Novembro de 2006, veio este apresentar 

alegações, em 28 de Novembro de 2006, cujo teor aqui se dá por reproduzido (entrada com 
registo n.º 11403/2006).  
 
Os serviços da DIRM esclareceram que mantém a sua anterior informação por não existir 

qualquer alteração das condições expostas, (etapa n.º 4, associada à entrada n.º 11403/2006). 
 
Não foram pelo requerente apresentados (e provados) factos ou requeridas quaisquer 
diligências que determinassem a alteração do sentido de decisão já manifestado. 
Presente requerimento apresentado por Rodrigo António Pinto Ribeiro, através do qual solicita 

indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua Eng. Lopes Serra, na 

freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente Informação n.º 23/2006/MAC, de 10 de Outubro, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública não deve a Câmara 

Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pelo requerente. 
 
Assim, realizada a audiência prévia escrita, a Câmara Municipal, concordando com a 

Informação n.º 23/2006/MAC, que fica anexa (Anexo 2) e se dá por reproduzida, delibera 

indeferir o pedido apresentado, na medida em que não se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas no 

domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o artigo 2º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

48051, de 21 de Novembro de 1967 e com o artigo 96º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

28 - �PLANO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O ANO 2007� � 

DIRM 
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106 - Presente informação da DIRM, com ref. EM/02/07, propondo a aprovação do Plano de 

Controlo da Qualidade da Água para o ano 2007.  
 

Assim sendo, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com ref. 

EM/02/07, que se anexa (Anexo 3) e que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera:   

 

Aprovar o Plano de Controlo da Qualidade da Água para o ano 2007. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

29 - URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE � CEDÊNCIA DE TERRENO DA M.A.I., 

LDA MARQUES AZEVEDO IMOBILIÁRIA 
 

 

107 - A Câmara adjudicou em 26 de Maio de 2006 a empreitada de «Urbanismo Comercial -3ª 

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

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

prédio propriedade da M.A.I., LDA � Marques Azevedo Imobiliária, que confronta a Norte 
com Manuel Marques Roldão, a Sul com Dr.ª Maria Rosa Roldão Machado, a Nascente com 

Maria Jesuina Antunes Marques Azevedo e a Poente com Rua Dr. Pedro Viana, com artigo 
matricial n.º 6712. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (9 metros 
quadrados), solicitando a mudança do portão para novo alinhamento (do alinhamento da janela 

para fora).  
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 9 metros quadrados, do prédio de que é dono a M.A.I., LDA � 

Marques Azevedo Imobiliária, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha 

Grande com o n.º 6712, e descrição na Conservatória do Registo Predial sob o nº8522 G-

um, que confronta a Norte com Rua das Flores, a Sul com M.A.I., LDA � Marques 

Azevedo Imobiliária, a nascente com Rua António Campos Júnior e a poente com Rua 

das Flores. Os termos da cedência desta parcela de terreno para o alargamento da Rua 

das Flores/cruzamento com a Rua António Campos Júnior, que passa a integrar o 

domínio público, estabelece a mudança do portão para novo alinhamento (do 

alinhamento da janela para fora), de conta da Câmara, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 4) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SENHORA ILDA FERNANDA MENEZES VIEIRA SANTOS CRAVO NUNES 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 25.01.2007 

Acta n.º 02 

 

 35 

 

108 - A Câmara adjudicou em 26 de Maio de 2006 a empreitada de «Urbanismo Comercial -3ª 

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

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

prédio propriedade da Senhora Ilda Fernanda Menezes Vieira Santos Cravo Nunes, que 

confronta a Norte com Rua das Flores, a Sul com Herdeiros de José Victor Cardoso Vieira dos 

Santos, a Nascente com Herdeiros de Leonel Almeida Dias e R. António Campos Júnior e a 

Poente com Herdeiros de Álvaro dos Santos Pereira, com artigo matricial n.º 10720 - B. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (10,50 metros quadrados), 

solicitando a mudança do alinhamento do portão com a construção de pilares e viga. O 

proprietário assume por sua conta a subida da cobertura para permitir a abertura do portão para 

dentro com a isenção de licenciamento.  
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 10,50 metros quadrados, do prédio de que é dono a Senhora Ilda 

Fernanda Menezes Vieira Santos Cravo Nunes, inscrito na matriz predial da freguesia da 

Marinha Grande com o n.º 10720-B, e descrição na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 200885-B que confronta a Norte com Rua das Flores / Rua António Campos Júnior, 

a Sul com Ilda Fernanda Menezes Vieira Santos Cravo Nunes, a nascente com Rua 

António Campos Júnior e a poente com Herdeiros de Álvaro dos Santos Pereira. Os 

termos da cedência desta parcela de terreno para o alargamento da Rua António Campos 

Júnior, que passa a integrar o domínio público, estabelece a mudança do alinhamento do 

portão com a construção de pilares e viga, de conta da Câmara. O proprietário assume 

por sua conta a subida da cobertura para permitir a abertura do portão para dentro com 

a isenção de licenciamento, 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 emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 14-12-2006 � CONSTITUIÇÃO DE 

DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA � 

PROCEDIMENTOS TENDENTES AO EMPARCELAMENTO DOS DOIS PRÉDIOS 

RÚSTICOS 

 

 

109 - A Câmara Municipal em sua reunião de 14-12-2006, deliberou ceder o direito de 
superfície sobre dois prédios rústicos contíguos, a título gratuito, à Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal Galego, Instituição Particular de Solidariedade Social e Pessoa Colectiva 

de Utilidade Pública, com sede em Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, 

destinado à construção de um edifício para desenvolvimento das suas actividades de apoio 

social, nomeadamente uma creche, jardim de infância, centro de dia para idosos e apoio a 

actividades escolares, a fim de que esta entidade pudesse, com base nessa deliberação, 
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apresentar a sua candidatura a financiamento no âmbito do PARES � Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, até 31-12-2006. 
 
Nessa deliberação foram fixadas as seguintes condições de cedência do direito de superfície: 
 

� 

a) O prazo de duração é de cinquenta anos, prorrogável, automaticamente, por iguais 

períodos de tempo, salvo renúncia expressa do superficiário à prorrogação; 
b) O prazo de início da construção é de cinco anos a contar da data de celebração da 

respectiva escritura; 
c) A construção deve ficar concluída dentro do prazo do respectivo alvará de 

licenciamento; 
d) À construção a erigir não pode ser dado qualquer outro uso que não se enquadre nas 

valências de interesse público referidas nesta deliberação ou com elas directamente 

relacionadas. Neste último caso o novo uso depende de expressa autorização da Câmara 

Municipal a pedido fundamentado do superficiário; 
e) É proibida a alienação do direito de superfície, a qualquer título, salvo autorização 

expressa da Câmara Municipal a pedido fundamentado do superficiário; 
f) A Câmara Municipal goza do direito de preferência, em primeiro grau, nas transmissões 

onerosas e gratuitas, nos termos do previsto no art.º 20.º n.º 3 do citado Decreto-Lei n.º 
794/76; 

g) O incumprimento do disposto nas alíneas b) a d) implica a extinção do direito de 

superfície; 
h) O superficiário fica autorizado a proceder às operações urbanísticas que se mostrem 

necessárias à implementação da construção pretendida, nomeadamente emparcelamento 
dos dois prédios rústicos objecto do direito de superfície.�. 

 
Considerando que o cumprimento do disposto na alínea h) quanto à operação urbanística do 

emparcelamento dos dois prédios rústicos (operação de loteamento) tinha por consequência a 

necessidade de outorga de procuração conferindo à Associação poderes para, em nome do 

Município, realizar todos os procedimentos necessários à operação e para efectuar quaisquer 

registos junto da Repartição de Finanças e da Conservatória do Registo Predial, ou seja, mais 

não seria do que conferir a terceiros os poderes que a Câmara Municipal já detém; 
 
Considerando que a Câmara tem ainda o poder de deitar mão ao procedimento de loteamento 

simplificado por via da isenção de licença ou de autorização de que gozam as autarquias locais 

ao abrigo do disposto no art.º 7.º n.º 1 alínea a) do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
 
A Câmara delibera determinar aos serviços competentes da DOPU, a preparação do 

processo de loteamento conducente ao emparcelamento dos dois prédios rústicos, 

recorrendo para tal ao regime da isenção previsto no citado art.º 7.º n.º 1 alínea a) e nºs 5 

a 7 do RJUE, de modo a que à luz do princípio do aproveitamento dos actos jurídicos se 

possa, posteriormente, expurgar aquele acto administrativo de quaisquer questões que 

obstem à celebração da escritura pública de constituição do direito de superfície a favor 

da referida Associação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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32 - TRANSFERÊNCIA DE AGREGADO FAMILIAR RESIDENTE NA RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO N.º 44 RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO PARA A FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO 1.º DTO DO REFERIDO BLOCO POR MOTIVO DE 

ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À DIMENSÃO DA FAMÍLIA 

 

 

110 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), datada 

de15/01/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à transferência da inquilina Carla 

Sofia Paulo de Jesus e respectivo agregado familiar, residente num apartamento de tipologia 
T2, sito em Rua da Charnequinha bloco 44 rés-do-chão esquerdo para a fracção correspondente 

ao 1.º direito do mesmo bloco, por motivo de adequação da tipologia habitacional ao tipo de 

agregado familiar existente. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à necessidade premente de ajustar 

as tipologias habitacionais disponíveis à dimensão das famílias residentes em habitação 

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

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, autorizar a transferência da supracitada inquilina para a fracção correspondente 

ao 1.º Direito do Bloco 44, sito na Rua da Charnequinha. 

 

Mais delibera arrendar o referido fogo a Carla Sofia Paulo de Jesus, contribuinte fiscal 

número 225815540, pela renda mensal de 16,19� (dezasseis euros e dezanove cêntimos), 

calculada ao abrigo do Regime de Renda Apoiada, nos termos do Decreto-lei n.º 166/93, 

de 7 de Maio, a partir de Fevereiro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - RENASCER � ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REABILITAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E 

CULTURA � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BRINDES 

 



111 - Presente fax com o registo de entrada n.º 74, de 12/01/2007, da RENASCER � 
Associação Cristã de Reabilitação, Acção Social e Cultura, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com sede na Rua do Casal da Serra, Quinta da Serra � Casal da Serra, 
Apartado 550, 2790-198 Carnaxide, que desenvolve trabalho de reabilitação de pessoas sem-
abrigo e/ou baixos recursos financeiros, solicitando autorização para realizar �... uma venda de 

brindes (laços de cetim, canetas, pulseiras, etc.), nos dias 12 e 13 de Março de 2007, na Rua 

Principal da Marinha Grande, onde será colocada uma banca de publicidade com as seguintes 

dimensões: 100 cm x 50 cm.�  

 

Informam ainda que possuem um Centro de Reabilitação para recuperação e reintegração no 

meio laboral e social dos indivíduos a que prestam apoio, dependendo exclusivamente de 

donativos de empresas e particulares, vendas de brindes e peditórios. 
 
A Câmara analisou o pedido e atendendo a que: 

 

 de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 1º do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de Março, 

a angariação de receitas para fins de beneficência através de peditórios de rua com 
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contra-partida de bens fica dependente de autorização das entidades administrativas 

competentes; 

 nos termos do n.º 2 do mesmo artigo e diploma, constituem fins assistenciais e de 

beneficência os que se destinam a proporcionar condições de vida com dignidade 

humana a pessoa ou pessoas económica e socialmente desfavorecidas, nomeadamente 

aos sem-abrigo; 

 de acordo com o previsto no n.º 1, alínea d), 2, 3 e 4 do art.º 2º do mesmo Decreto-Lei o 

referido peditório circunscreve-se ao âmbito territorial do concelho, foi formulado 

com a antecedência mínima de 30 dias, não tem uma duração superior a sete dias e o 

pessoal envolvido na realização do mesmo estará devidamente credenciado, conforme 

indicação da requerente; 

 

delibera autorizar a RENASCER � Associação Cristã de Reabilitação, Acção Social e 

Cultura, Instituição Particular de Solidariedade Social, a realizar uma venda de brindes 

(laços de cetim, canetas, pulseiras, etc.), nos dias 12 e 13 de Março de 2007, no concelho da 

Marinha Grande, na Praça Guilherme Stephens, onde será colocada uma banca para esse 

fim. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



34 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e quatro de Janeiro de dois mil 
e sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.672.458,11� 

(um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros e onze 

cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1050, TOMADA EM REUNIÃO DE 

CÂMARA REALIZADA EM 30/11/2006, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 

TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE PICASSINOS 

 

2. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 

DISCOTECA �IMPÉRIO ROMANO� 

 

3. �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � SÃO PEDRO DE MOEL� � 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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4. MARIVIDROS � PRODUÇÃO DE VIDROS, LDA � AUTORIZAÇÃO 

 

5. IMPULSO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL SITO NO N.º 1 DO LARGO DO LUZEIRÃO 

 

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

VIDRO � SEMINÁRIO TEACHERS TEACHING WITH TECHNOLOGY 

 

7. VIABILIDADES DE CONSTRUÇAO 

 

8. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

9. PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

10. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

11. ACIMG � AGRADECIMENTO 

 

 







1 - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1050, TOMADA EM REUNIÃO DE 

CÂMARA REALIZADA EM 30/11/2006, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO 

PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE PICASSINOS 
 
 
 
112 - Em reunião de Câmara realizada em 30/11/2006 (deliberação n.º 1050) foi deliberado 

proceder-se à aquisição de um prédio rústico, composto por terra a pinhal e mato, com a área de 680 

m2, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 8516, registado em 

comum e sem determinação de parte ou direito a favor de Deolinda Duarte Moiteiro, viúva, António 

José Duarte da Silva, solteiro, maior, Arnaldo Duarte Maria da Silva casado com Idalina Pereira 

Gonçalves, em regime de separação de bens e Álvaro Rui Duarte Maria da Silva casado com 

Elisabete Botelho de Sousa, na comunhão de adquiridos, pela inscrição G-1, com o artigo matricial 
n.º 157, para a construção do futuro cemitério de Picassinos, bem como celebrar a respectiva 

escritura de compra e venda. 
 

Considerando que na data da elaboração da referida proposta de deliberação a Sra. Idalina Pereira 

Gonçalves, informou, por simples declarações verbais, que é casada com o Sr. Arnaldo Duarte Maria 

da Silva, em regime de separações de bens; 
 
Considerando que de acordo com o descrito na fotocópia do assento de casamento n.º 134 de 

17/09/1994, aqui, anexa (anexo I) verifica-se que o Sr. Arnaldo Duarte Maria da Silva, casou com a 
Sra. Idalina Pereira Gonçalves, sem convenção antenupcial; 
 
Considerando ainda que o casamento ocorreu em 17/09/1994, em que o regime em vigor no país 

naquela data (17/09/1994) é o regime de comunhão de adquiridos; 
Atento o exposto, deve rectificar-se o regime de casamento, objecto de análise, para regime de 

comunhão de adquiridos. 
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A Câmara Municipal, concordando com os fundamentos acima expostos, delibera rectificar o 

regime de casamento, inscrito na deliberação n.º 1050 de 30/11/2006, pelo que, onde se lê � (�) 

Arnaldo Duarte Maria da Silva casado com Idalina Pereira Gonçalves, em regime de 

separação de bens (�)� deve passar a ler-se e a constar, Arnaldo Duarte Maria da Silva 

casado com Idalina Pereira Gonçalves, na comunhão de adquiridos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 

DISCOTECA �IMPÉRIO ROMANO� 

 
 
113 - Presente fax datado de 16 de Janeiro de 2007, com registo de entrada nº 88 da Discoteca 

Império Romano, sita na Rua Central, n.º 213 � Garcia, freguesia da Marinha Grande, a 

solicitar alargamento do horário de funcionamento, até às 08.00h de sábado e segunda, 

dias 17 e 19 Fevereiro de 2007, respectivamente, por ��ir realizar, mais uma vez, um dos 

Carnavais mais carismáticos da Região, que envolve o concurso de máscaras�� e de segunda 

feira dia 30 de Abril, até às 09.00h, �para a realização � (...) do espectáculo Smirnoff 

Experience, um mega evento a nível nacional com a participação do Dj Vipe ��. 

 

O pedido referente aos dias 17 e 19 de Fevereiro, diz respeito apenas a um prolongamento por 
mais duas horas, e para o dia 30 de Abril por mais 3 horas, pois esta discoteca já beneficia de 

um alargamento de horário até às seis horas da manhã, aprovado em reunião camarária de 

28/05/2003. 
 

A Câmara depois de analisar todos os documentos supra mencionados, bem como o 

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, e considerando que: 

 

 de acordo com o art.º 1º,  nº4 do Regulamento citado, clubes, cabarets, boîtes, 

dancings, casas de fado e estabelecimentos análogos podem estar abertos até às 4 

horas todos os dias da semana; 

 o art.º 2 º , n.º 1 do mesmo Regulamento refere que a Câmara pode alargar os 

limites fixados no art.º 1º desde que ouvidos os Sindicatos, as Associações Patronais 

e as Associações dos Consumidores; 

 a alínea b), do n.º 1,  do referido art.º 2º preceitua que os �... alargamentos aos 

limites fixados no art.º 1º apenas poderão ter lugar em localidades em que os 

interesses de certas actividades, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem.�; 

 

e antes de tomar uma deliberação final sobre o assunto, dando cumprimento ao artigo 2.º, 

n.º 1 do citado Regulamento, delibera solicitar pareceres às entidades acima referidas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � SÃO PEDRO DE MOEL� � 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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114 - Em 9 e 17 de Janeiro corrente foram solicitados esclarecimentos no âmbito da empreitada 

de «Requalificação do Vale do Ribeiro � São Pedro de Moel». 
 
Considerando a Informação n.º IA/04/2007, de 19 de Janeiro, da DOPU, foi emitido, pelo Sr. 

Presidente da Câmara, o despacho com o seguinte teor: 
 
«Por deliberação camarária de 30 de Novembro de 2006 foi aberto o concurso público n.º 

05/06, para a requalificação do Vale do Ribeiro � São Pedro de Moel. A esta deliberação 

seguiu-se a publicação dos anúncios legalmente obrigatórios. 

 
Na sequência da publicação destes anúncios duas empresas (A Encosta, SA e Pinto & Braz, 

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

esclarecimentos relativamente a alguns aspectos da obra, (com data de 9 e 17 de Janeiro 

corrente, respectivamente). 

 

Foi, então, detectado, que, além de omissões nas medições que servem de base ao concurso, 

não haviam sido juntas plantas de pormenor cuja presença era imprescindível para a 

elaboração das propostas. 

 

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

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

elementos patenteados. 

 

Considerando que está em causa, não apenas a prestação de esclarecimentos, mas o 

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

 

Considerando o teor da informação n.º IA/04/2007, de 19 de Janeiro de 2007, da DOPU, na 

qual são sistematizadas as respostas aos esclarecimentos requeridos, que aqui se dá por 

reproduzida e fica anexa.   

 

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

significativos prejuízos e gerariam derrapagens no custo final da obra. 

 

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

para apresentação das propostas. 

 

Considerando que a necessidade de informar quanto antes todos os interessados no 

procedimento das alterações agora introduzidas, que o objectivo de obter propostas 

competitivas e adequadas à realidade a concurso, que a necessidade de obstar ao acréscimo 

de custos resultante da sua omissão e, também, do atraso na sua junção aos processos, e que a 

impossibilidade de executar obras na área de intervenção no período de verão, constituem 

motivos bastantes para fazer uso do poder que me é conferido pelo artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 

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

 

Determino que sejam prestados esclarecimentos e aditados às peças postas a concurso todos 

os elementos constantes da informação técnica citada, e que aqui se dá por integralmente 

reproduzida e que, consequentemente, seja prorrogado, no mínimo legal, o prazo para 

apresentação de propostas, de acordo com o artigo 81º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março e com o artigo 64º, n.º 1, alínea q) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
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da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ao abrigo do poder que me é conferido pelo artigo 68º, 

n.º 3, da última Lei citada.  

 

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

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

encontram ainda à disposição dos interessados, nomeadamente dos artigos do mapa de 

medições alterados ou aditados, do novo mapa de medições rectificado e das novas plantas 

juntas. 

 

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

sua prática.» 

 

A Câmara Municipal, concordando com o teor do despacho e com os seus fundamentos, 

delibera, de acordo com o artigo 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, de 22 de Janeiro de 2007, que se reproduziu na integra. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor, 1 voto contra do Sr. 

Vereador Dr. João Paulo Pedrosa e 2 abstenções do Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira e da 

Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

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

 

«Votei contra não tanto pelo procedimento aqui enunciado mas sobretudo porque este 

processo me parece, salvo melhor opinião, não acautelar o interesse público. Trata-se da 

execução de uma obra pública em terrenos privados, sem qualquer garantia de salvaguarda de 

que no final das obras estas possam ser usufruídas pelo público. Os proprietários, na 

sequência da obra executada pela Câmara nas suas propriedades, podem muito bem vir dizer 

�os terrenos são nossos, apenas nós temos acesso à sua utilização�. Ora isto não me parece 

que seja o procedimento correcto na execução de obras públicas.» 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente esta deliberação que é apenas uma rectificação de um procedimento 

administrativo que no seguimento da deliberação anterior a autorizar o concurso da obra se 

veio a verificar da necessidade desta rectificação. Todos os aspectos inerentes à aprovação do 

projecto, execução da obra e negociação da propriedade dos terrenos ficou anteriormente 

assegurado com os proprietários de algumas parcelas do terreno que integra o projecto. Além 

disso, qualquer hipótese isso não acontecesse, a qualquer tempo, é tempo de se proceder à 

expropriação que houver futuramente de ter de se fazer. Estas as razões acrescidas porque 

votei favoravelmente.�    
 
 

4 - MARIVIDROS � PRODUÇÃO DE VIDROS, LDA � AUTORIZAÇÃO 

 

 

115 - Presente solicitação do Administrador de Insolvência, Dr. Jorge Calvete, da Marividros, 

Produção de Vidros, Lda., para que a Câmara Municipal autorize a transmissão do imóvel 

identificado, ficando a empresa adquirente obrigada às mesmas cláusulas contratuais. 
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A Câmara Municipal, atendendo aos objectivos e pressupostos subjacentes ao pedido, 

delibera, reconhecendo a natureza excepcional da situação, autorizar a transmissão do 

imóvel, conforme requerido, sob condição do futuro adquirente ficar obrigado às mesmas 

condições contratuais constantes da escritura pública n.º 42/90 (Anexo 6), o que deve ficar 

expressamente consignado, em redacção final a aprovar por esta Câmara Municipal, e ser 

levado a registo. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

5 - IMPULSO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL SITO NO N.º 1 DO LARGO DO LUZEIRÃO 

 

 

116 - Presente requerimento do Sr. António José Roldão Alves Vieira, na qualidade de �cabeça 

de casal� dos herdeiros de Júlio Alves Vieira e de Albertina Font Roldão Alves Vieira no qual é 

solicitada a classificação do imóvel sito no n.1 do Largo do Luzeirão como �imóvel de 

interesse municipal� nos termos da Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro que estabelece as bases 

da política e do regime de protecção e valorização do património cultural. 
 

Presente igualmente informação da DOPU datada de 04.12.06 em que se faz a análise detalhada 

do pedido mencionado anteriormente, nomeadamente fazendo o seu enquadramento nos 
estudos do projecto de Plano de Salvaguarda Urbanização do Centro Tradicional da Marinha 

Grande. 
 

Depois de proceder à análise dos documentos presentes, a Câmara delibera iniciar o 

procedimento administrativo de classificação do imóvel, atendendo à sua qualificação 

como imóvel �notável� no âmbito dos estudos realizados aquando da elaboração do Plano 

de Urbanização do Centro Tradicional da Marinha Grande e à vontade manifestada pelo 

representante dos actuais comproprietários do imóvel, no sentido da sua classificação. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

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

� SEMINÁRIO TEACHERS TEACHING WITH TECHNOLOGY 

 

 

117 - Presente informação do Museu do Vidro relativamente ao pedido de visita gratuita � 
isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro � por parte da Associação de Professores de 

Matemática � grupo da Marinha Grande � a realizar no âmbito de um seminário dedicado à 

procura de novas metodologias e introdução de meios auxiliares de investigação na Matemática 

e Ciências em Geral (T
3 � Teachers Teaching with Technology), por um grupo internacional de 

cerca de 23 professores, entre os quais quatro marinhenses, a quem coube a organização do 

seminário. 
 
Atendendo à importância cientifica e pedagógica deste seminário, que se vai realizar na Escola 

Secundária Acácio Calazans Duarte, antigo Director da Nacional Fábrica de Vidros/FEIS e 

grande promotor da alfabetização e do ensino no concelho durante a primeira metade do século 

XX, bem como ao interesse demonstrado em dar conhecer a história e cultura do concelho, e 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 25.01.2007 

Acta n.º 02 

 

 44 

uma vez que esta visita também constituiu uma mais valia na valorização e promoção cultural e 

patrimonial do concelho, propõe-se a concessão da isenção das taxas de ingresso ao Museu do 

Vidro. 
 
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 

participantes no seminário T
3
 � Teachers Teaching with Technology das taxas de ingresso 

ao Museu do Vidro no dia 27 de Janeiro de 2007. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 



7 - VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

 

118 - REQ 2089/06 � PC 391/06 � Presente requerimento de AMADEU ALEXANDRE 

SILVA BERNARDO, com residência na Rua do Passadouro n.º 7, Freguesia de Martingança e 

Concelho de Alcobaça, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de construção de 

um bloco habitacional, sito em Brejo das Aves, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após a análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar ser inviável, porque em eventual pedido de licenciamento, nos moldes agora 

propostos, a mesma seria passível de indeferimento, fundamentado na alínea b) do n.º 2 e 

n.º 4 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Dec.-Lei 

177/01, de 04/06, designadamente por:  

  

a) A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável 

para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes;  

  

b) A obra ser �susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens�, considerando 

excessiva a volumetria do edifício de habitação colectiva proposto, díspar do 

promovido pelas edificações que pontuam a envolvente directa ao prédio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

119 - REQ 638/06 � PC 99/04 � Presente requerimento de JOHN SNAPE, com residência em 

Rua 30 n.º 18, Casal Galego, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a 
aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar, sita na Rua 30, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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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, das alterações aos 

projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de estabilidade, de redes de 

abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 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. 

 

 

120 - REQ 112/07 � PC 13/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO AUGUSTO SILVA 

FADIGAS, com residência na Rua Augusto Torneira n.º 31, R/c, Ordem, Freguesia e Concelho 

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

beneficiação de uma moradia, sita na Rua Augusto Torneira n.º 31, R/c, Ordem, Freguesia e 

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

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior." 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

121 - REQ 35/07 � PC 04/07 � Presente requerimento de JOAQUIM FERREIRA SANTOS, 

com residência na Rua das Rosas n.º 108, Matos, Pedra de Baixo Freguesia e Concelho da 

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

beneficiação da habitação, sita na Avª 1º de Maio n.º 117, Matos, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

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

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

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

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

revestimentos exterior." 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
122 - REQ 221/07 � PC 401/06 � Presente requerimento de JOÃO FERNANDO PINHO 

ROSÁRIO, com residência na Rua 6 n.º 10, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 
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licenciamento da construção de um 1º andar sobre rés do chão existente, sito em Rua 6 n.º 10, 

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

  

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

prazo anteriormente estipulado para a entrega das especialidades das conclusões finais 

em relação ao projecto de comportamento térmico do edifício e de acordo com o decreto-

lei n.º 80/2006 de 4 de Abril, nomeadamente mencionar a zona onde será aplicado os 

painéis solares térmicos, bem como as respectivas áreas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
123 - REQ 290/07 � PC 761/04 � Presente requerimento de MARIA JOÃO SALVADOR 

FRANCO, com residência na Rua 45 n.º 4, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação das alterações ao projecto de especialidades e telas finais referentes ao 

processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita na Rua dos Oleiros, Trutas, 

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

 

Deferir o projecto de especialidades apresentado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
124 - REQ 77/07 � PC 366/06 � Presente requerimento de TANIA CATARINA MARTINS 

BERTOLO, com residência na Rua Vale das Noras n.º 42, Pilado, Freguesia e Concelho da 

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

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

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

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

125 - REQ 108/07 � PC 386/06 � Presente requerimento de ANA CRISTINA PEDROSA 

VILELA, com residência na Rua dos Passagens n.º 12, Amieira, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muro, sita em 

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

  

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

 

 

126 - REQ 1219/06 � PC 473/05 � Presente requerimento de RUI MIGUEL SILVA BENTO, 

com residência na Rua Álvaro Domingues n.º 26, Cruzes, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando que seja levantado condicionalismo de execução de passeio, sito na Rua 

Álvaro Domingues n.º 26, Cruzes, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando que: 

 

1.- O arruamento em questão não dispõe de qualquer projecto de requalificação no qual 

se definam os perfis e desenvolvimento das vias e respectivos passeios; 

2.- O terreno em causa se situa num troço que, pelas suas características, não permite 

ajuizar de forma linear a configuração futura quer dos passeios quer do plano marginal 

dos muros de vedação frontal dos terrenos que confinam com o arruamento confinante; 

3.- Só após projecto de intervenção e requalificação da via em causa será possível aferir 

com exactidão qual a configuração e alinhamento futuro do muro e do passeio frontal do 

terreno do requerente; 

 

A Câmara deliberou: 

 

Deferir o pedido de revogação do condicionalismo expresso na alínea b) do n.º 1 da 

deliberação de 19 de Janeiro, referente à � (�) execução de passeio, com 1,6 m de 

largura, na extensão total do prédio confinante com a Rua Álvaro Domingues, cujos 

alinhamento, dimensões e materiais deverão ser oportunamente solicitados aos serviços 

técnicos desta Câmara�, ficando o requerente condicionado à apresentação de uma 

declaração devidamente assinada e reconhecida, na qual este se comprometa a autorizar o 

recuo do seu muro frontal face ao que vier a ficar definido pela Câmara em sede de 

requalificação do arruamento em causa, assumindo a reconstrução do mesmo de acordo 

com o alinhamento que vier então a ser definido. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

127 - REQ 4297/05 � PC 895/05 � Presente requerimento de EULALIA NUNES FRAGOSO 

GERMANO, com residência na Rua de Leiria n.º 47, Barqueiro, 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 em Rua de Leiria, Barqueiro, 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) Menção do nome do estabelecimento, 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. 
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b) Apresentação de fotografia do imóvel conforme o mencionado na alínea j) do n.º 2 

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

  

c) 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. 

 

 

9 -  PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

 

128 - REQ 3865/06 � PC 453/05 � Presente requerimento de ARNALDO GRANGEIRO 

SILVA BRANCO, com residência na Rua da Fé n.º 24, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho 
de Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de loteamento, sito na 

Rua das Rosas, Pedra de Cima, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão,  

  

Considerando que: 

  

1.- A proposta em termos urbanos se enquadra e justifica no local; 

2.- É necessário, para a faixa de 10,0m a contar da vala existente a Nascente do terreno, o 

parecer prévio da CCDRC; 

3.- É igualmente necessário aferir da viabilidade de ligação gravítica da rede de esgotos 

domésticos propostos à rede existente; 

  

A Câmara deliberou: 

  

Informar o requerente ser viável a operação de loteamento pretendida, sendo necessária, 

para que se possa emitir uma decisão final relativamente ao presente processo, a 

apresentação dos seguintes elementos: 

  

1.- Alvará de licença de utilização de domínio hídrico para a totalidade das construções 

previstas no loteamento que se situam dentro da faixa de 10,0 m de servidão respectiva, 

constituída por força da existência da vala de águas pluviais localizada ao longo da 

estrema Nascente do terreno objecto da presente operação de loteamento; 
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2.- Estudo, devidamente elaborado sobre levantamento topográfico, que consagre a 

possibilidade de drenagem gravítica das águas residuais domésticas para a rede existente 

na R. das Rosas, devendo a totalidade das obras necessárias à sua ligação ficar acautelada 

no âmbito das obras de urbanização a levar a cabo pelo promotor do loteamento; 

  

3.- Assegurar a requalificação do troço da R. João Franco desde a frente do terreno 

objecto de loteamento e a sua inserção na R. das Rosas a Poente; 

  

4.- Anular qualquer edificação na área compreendida pela faixa de 5,00 m a contar do 

eixo da vala situada a Nascente; 

  

5.- Rectificar os polígonos de implantação dos lotes situados a Sul e a Norte do 

loteamento, por forma a assegurar a definição de um plano marginal contínuo, paralelo 

ao eixo das vias situadas nas frentes dos mesmos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

9 - DIVERSOS 

 
 

129 - REQ 2777/06 � PC 847-06 � Presente requerimento de PAULO ANDRE SILVA 

CORREIA, com residência na Rua da Serraria n.º 46, Freguesia de Vieira de Leiria e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando emissão de certidão de destaque de uma parcela de 

terreno, sito em Rua da Serraria n.º 46, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha 
Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, verificando-se que se encontram cumpridas as condições expressas no n.º 4 do 

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

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, devendo constar da certidão a emitir que as 

parcelas resultantes da operação terão as seguintes características e condicionalismos: 

  

Parcela destacada: 

  

Área: 417,00 m2 

Confrontações � Norte: José Dinis Balseiro e José Silvério Ascenso; 

 - Sul: Joaquim Guerra Pereira Júnior; 

 - Nascente: R. da Serraria; 

 - Poente: Paulo André Silva Correia; 

  

Parcela restante: 

Área: 383,00 m2 

Confrontações � Norte: José Dinis Balseiro e José Silvério Ascenso; 

 - Sul: Joaquim Guerra Pereira Júnior; 

 - Nascente: Paulo André Silva Correia; 

 - Poente: R. Manuel Balseiro Guerra; 

Esta parcela terá a capacidade de construção de 306,4 m2. 
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Deliberou igualmente informar que, de acordo com o n.º 7 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, o condicionamento da construção, bem como o ónus de não fraccionamento, 

previstos nos números 5 e 6 do mesmo articulado legal devem ser inscritos sobre o registo 

predial das parcelas resultantes da presente operação, sem o que não poderá ser 

licenciada ou autorizada qualquer construção nas mesmas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa informou que esteve presente na reunião da Rede 

Social em que foi abordado o assunto dos ciganos e onde esteve presente, entre outros, um 
representante da Pastoral dos Ciganos. Posteriormente fará entrega da lista das presenças, para 
que seja anexada à acta. 
Foi concluído nessa reunião que a situação da Marinha Grande é a mais preocupante a nível 

nacional, tendo sido reiterada uma vez mais a ideia, por parte do Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia da Marinha Grande, de avançar para a construção de um parque nómada. Para tal é 

necessário identificar primeiro os terrenos existentes e só depois avançar para o projecto do 

referido parque. 
Referiu também que ficou incumbido de informar o Governador Civil (já lhe dirigiu uma 

carta), no sentido de sensibilizar os Presidentes das Câmaras do distrito, para que não se 

verifique o �empurrar� dos ciganos de um concelho para o outro. Na sua opinião, se houver um 

parque nómada no concelho, os seus custos não deverão ser só suportados pela Câmara da 
Marinha Grande, pelo que vai ver junto da Segurança Social da possibilidade de afectar um 

técnico para acompanhar regularmente a situação das famílias ciganas, e junto do Alto 

Comissariado para as Minorias Étnicas para saber se há financiamentos para a construção do 

referido parque. No país só há dois parques nómadas: um em Coimbra e outro em Beja, estando 

programado visitar o de Coimbra para verificar as condições de funcionamento. 
Segundo informou, uma das propostas da Junta de Freguesia da Marinha Grande passava pela 
verificação das casas das matas que estão disponíveis, e posteriormente pedir à Direcção Geral 

das Florestas para que sejam utilizadas pelas famílias ciganas. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira entende que os ciganos que se querem integrar o devem 
fazer, os outros deverão ser corridos rapidamente, porque vão trazer atrás de si muitos mais. 

Disse que como responsável pelo pelouro das águas não se responsabiliza por qualquer 

ocorrência no furo de captação de água em cujo redor estão instalados vários ciganos e virá a 

responsabilizar toda a Câmara se isso ocorrer, por não ter tomado qualquer decisão. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa referiu que lhe parece bem a criação de um parque nómada, 

onde para além das condições sanitárias só deverão ser admitidas as famílias que cumpram com 

todas as suas obrigações (nomeadamente ir à escola, estar inscritos na Segurança Social), tal 

como acontece com a habitação social. Quem não cumprir será excluído. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira chamou a atenção para as casas da guarda, porque a 
Federação Portuguesa de Orientação queria uma casa para a sua sede aqui na Marinha Grande e 

não conseguiu; a Junta de Freguesia também tentou obter uma dessas casas e não conseguiu. 
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Parece-lhe que o parque nómada talvez seja o mais viável, apesar de como o próprio nome 

indica ser �nómada�. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira disse que na sua opinião o parque nómada talvez seja 

a melhor solução. 
 
O Sr. Presidente referiu que há que tomar medidas, para não se atingir a situação que se 
passou em Braga há alguns anos e agora em Santarém, onde são os ciganos que impõem as 

regras. Por outro lado questionou com que moral a Câmara vai fazer um investimento para 

resolver o problema dos ciganos na Marinha Grande, quando o nosso concelho tem bolsas de 
pobreza, apesar do nível de vida ser relativamente bom. Entende que eles muitas vezes não se 

integram não porque não sejam apoiados mas porque não o querem fazer. 
Por último informou que já mandou fazer o levantamento dos terrenos disponíveis, referindo 
que quem quiser fazer as suas propostas o faça por escrito.  
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião neste momento, eram 19,20 

horas, não tendo regressado. 

 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira abordou os seguintes assuntos: 
 

1. Reuniões da VALORLIS  - O Sr. Vereador trouxe as actas das reuniões da 

VALORLIS em que participou, uma vez que, como referiu, foi acusado aqui na reunião 

daquilo que não fez. Deste modo deixou as cópias das referidas actas, para que sejam 

lidas e analisadas, chamando a atenção para as suas intervenções, que assinalou, e 

esperando na próxima reunião ver retratada a sua posição e as acusações que lhe foram 

feitas. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que aquilo que pretendeu ver 
respondido na última reunião, e que não lhe foi respondido, é saber se a Câmara foi 

portadora, na reunião da Assembleia-Geral da VALORLIS, da proposta aprovada por 
todo o executivo. 
 
O Sr. Presidente respondeu ao Sr. Vereador dizendo-lhe que a questão que coloca já 

lhe foi respondida e explicada por duas vezes. 
Apesar disso voltou a explicar, dizendo que ao participar na 1ª reunião da VALORLIS 

após ter tomado posse e ao tentar integrar-se na estrutura da empresa verificou que 
havia uma proposta para que o aterro se mantivesse no local e que era subscrita por 
todos, constatando que estava isolado. Essa proposta previa benefícios para as 

populações envolvidas, em 70% para Leiria e 30% para a Marinha Grande. Logo na 

altura defendeu que os benefícios deveriam ser repartidos em 50% para cada concelho. 
Depois disso realizou-se a reunião de Câmara que validou a proposta dos 50%/50%. 

Mais tarde, ao aprofundar o estudo da situação chegou à conclusão de que era tudo uma 

falácia, uma vez que ao consultar as actas das reuniões da VALORLIS chegou à 

conclusão de que o anterior Presidente da Câmara já tinha aceite, sem qualquer 

exigência de benefícios. Deste modo não compreende como é que agora elementos que 

fizeram parte do executivo que assumiu esta posição contrária aos interesses do 

concelho vêm fazer cavalo de batalha deste assunto. 
Referiu ainda que a Câmara da Marinha Grande não tem culpa daquilo que possa vir a 

acontecer para o concelho e em que os responsáveis são os membros do executivo 
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anterior, designadamente o Sr. Álvaro Órfão, o Sr. Armando Constâncio e o Sr. Dr. 

João Paulo Pedrosa. Ele próprio também fez parte desse executivo mas era contra, 

apesar de o assunto nunca ter sido discutido nas reuniões de Câmara. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que é verdade que se tinha comprado 
um terreno para o alargamento do aterro, mas também lá consta que a Assembleia Geral 

decidisse outra coisa, o terreno seria vendido e a receita reverteria para a baixa nas 
tarifas de recolha do lixo � assunto encerrado.  
Disse ainda que também é verdade que o Sr. Presidente pediu a opinião da Câmara para 

poder defender na Assembleia Geral da VALORLIS o nosso concelho. O Sr. Presidente 
concordou que o Eng.º Aranda da Silva viesse explicar ao executivo os critérios com 

base nos quais chegaram à conclusão de propor 70% dos benefícios para Leiria e 30% 

para a Marinha Grande. Houve uma reunião extraordinária da Câmara Municipal para 

tomar uma posição, que seria presente na Assembleia Geral da VALORLIS. 
 
O Sr. Presidente interveio para propor que passe a ser o Dr. João Paulo Pedrosa a 

representar a Câmara na VALORLIS, já que ele entende que só ele defende os 

interesses do concelho. 
 
Dito isto o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa envolveram-se 
em discussão acalorada e com ataques verbais de parte a parte, findos os quais o Sr. 
Presidente propôs o seguinte: 

- Que este ponto seja agendado para a próxima reunião, para ser discutido, depois 

de todos os membros do executivo terem lido as actas das reuniões da 

VALORLIS; 
- Que sejam enviadas cópias das actas à Assembleia Municipal. 
 

2. �Feira Nova� � O Sr Vereador Artur de Oliveira disse que pretendia ser informado se 
em reunião de Câmara foi aprovada a localização desta superfície comercial ou se foi 

aprovado tacitamente. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho respondeu, dizendo que foi aprovado um pedido 
de localização do �Feira Nova� naquele local, enviado pela Direcção - Geral de 
Economia do Centro, desconhecendo se houve nesta entidade algum procedimento que 
tenha levado a alguma aprovação tácita. 
       
O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu que não foi aprovado qualquer projecto, mas 

sim a reivindicação das contrapartidas para a sua instalação no local. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que não tem conhecimento que tenha 

havido deferimento tácito para a localização do �Feira Nova� naquele local; pode ter 

acontecido, o que duvida, contudo desconhece. O que veio à reunião de Câmara foi um 

pedido de localização, o Sr. Vereador Artur de Oliveira colocou a questão da via 

estruturante na zona da Ordem , pediu para que os técnicos do Departamento Técnico 

estudassem essa situação, e passadas duas reuniões o assunto veio novamente a reunião 

(16/11/2006), exactamente com a mesma proposta que tinha vindo antes, com os 
mesmos condicionalismos, tendo sido aprovada por unanimidade. 
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O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que abordou o assunto porque só queria 

esclarecer a sua resposta à questão que o Sr. Presidente lhe tinha colocado na 

Assembleia Municipal. 
 
O Sr. Presidente disse que a questão estava mais do que esclarecida e que se tinha 
tratado apenas de um �aproveitamento ordinário�. 

 

 

11 - ACIMG � AGRADECIMENTO 

 

 

Durante esta reunião foi dado conhecimento a todos os membros do executivo da carta enviada 

pela ACIMG � Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande, registada sob o nº 641, 

de 19/01/2007, em que agradece todo o apoio financeiro e material prestado pela Câmara 

Municipal na concretização das animações levadas a cabo no Natal de 2006. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19,50 

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 

 
 
 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 25.01.2007 

Acta n.º 02 

 

 54 

 


