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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia onze de 

Janeiro de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos  onze 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 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira ausentou-se da reunião pelas 16,15 horas, após a 

votação do processo referente à �Nova Legalização do Mercado do Levante�, por se encontrar 

em formação na Segurança Social, no âmbito da C.P.C.J.. Regressou pelas 18,20horas, no 

início do período de atendimento ao público, estando presente, no dia 11/01/2007, até ao 

momento de interrupção da reunião. Na continuação da mesma, no dia 12/01/2007, esteve 

ausente, pelo mesmo motivo. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 18,30horas do dia 

11/01/2007, logo após o período de atendimento ao público. Só regressou no dia 12/01/2007, 

na continuação da presente reunião. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião pelas 19,15horas do dia 

11/01/2007, após a discussão e votação do seguinte processo de obras particulares não incluído 

na ordem do dia: �REQ. 1453/05-PC 50/05 � LUÍS CÉSAR BORGA BEATO�. Só regressou 

no dia 12/01/2007, na continuação da presente reunião. 
    
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
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Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 




 

ORDEM DO DIA 

 

1. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

2. ENTRADA 11152/06 � MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/COMISSÃO DE 

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO � 

ASSUNTO: CONSULTA PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE 

AIA 
 

3. RECLAMAÇÃO DE VALORES FACTURADOS. LUÍS GUERRA MARQUES 

 

4. RECLAMAÇÃO DA FACTURA N.º 6001092885. RESTITUIÇÃO DA TARIFA 

DE SANEAMENTO COBRADA INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO EM 

PRESTAÇÕES. JAIME PAULO SOUSA ALEXANDRE 

 

5. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

ACIDENTE DE VIAÇÃO, APRESENTADO PELO SR. ARTUR JORGE 

FERREIRA DE SOUSA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

6. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, APRESENTADO POR JOAQUIM 

SOARES, LDA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 

7. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA MATA � GARCIA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 27/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

8. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUVENTUDE � PICASSINOS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 23/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

9. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUVENTUDE � PICASSINOS� � 

CONCURSO LIMITADO N.º 23/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

10. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO FAGUNDO � ALBERGARIA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 30/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA 
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11. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO FAGUNDO � ALBERGARIA� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 30/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

12. TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. � 

�PLANO DE ACTIVIDADES 2007 E 2007-2010� 

 

13. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO 

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE 

 

14. ABATE DE BENS MÓVEIS � COMUNICAÇÕES EFECTUADAS NO 

PERÍODO DE 01/01/2006 A 30/11/2006 

 

15. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO   
 

16. RESUMO DE TESOURARIA 
 

17. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 



 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Durante este período foram abordados os seguintes assuntos: 

 

1 - SR.ª VEREADORA DR.ª CIDÁLIA FERREIRA 

 

 
Antes de se ausentar da reunião para participar na acção de formação que está a decorrer na 

Segurança Social, no âmbito da C.P.C.J., a Sr.ª Vereadora deu conhecimento ao executivo do 
que considera ser a boa prática levada a cabo pela Câmara Municipal do Montijo, em relação 

aos meios humanos e físicos que põe à disposição da sua C.P.C.J. 
 
O Sr. Presidente disse que em futuras reuniões da ANMP irá levantar a questão da necessidade 

de mais meios para a C.P.C.J. do nosso concelho, de forma a que, com esta sensibilização, o 

novo protocolo que vier a ser negociado pela ANMP com o poder central possa trazer mais 
verbas. 
 
 
2 � SR. VEREADOR DR. ÁLVARO PEREIRA 

 

 

O Sr. Vereador deu a conhecer os actos de vandalismo que têm vindo a ser praticados contra o 

cemitério da Marinha Grande, designadamente com o lançamento de pedras para dentro do 
cemitério, causando estragos a terceiros, pelo que solicitou ao Sr. Presidente a marcação de 

uma reunião, com deslocação ao local, para abordar este e outros assuntos referentes ao 

cemitério. 
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3 � SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO PEDROSA 

 

 

O Sr. Vereador referiu que enviou uma mensagem ao Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho 
depois da última Assembleia Municipal, sobre a promoção de debates, por parte da Câmara, 

relativos ao tema do próximo Referendo Nacional de 11 de Fevereiro, os quais, em sua opinião, 

deveriam ocorrer após a projecção de um filme, a realizar em cada uma das freguesias do 
concelho. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que o assunto foi levantado pelo representante 
do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, e inscrevia-se no âmbito deste órgão. Embora  

lhe pareça que a promoção do debate é boa ideia, entende  que não deve haver envolvimento 

autárquico directo, tal como ficou definido na Assembleia Municipal. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa também partilha da posição do Sr. Vereador Dr. Alberto 

Cascalho, assim como o Sr. Vereador Artur de Oliveira, que considera que a projecção de um 

filme poderá representar, pela mensagem que transmite, uma tomada de posição num ou noutro 

sentido. 
 
O Sr. Presidente referiu que pode ser desapropriado a Câmara envolver-se nesta questão, e que 

respeita a posição assumida na Assembleia Municipal. Em relação à proposta apresentada, e 

uma vez que não se verificou consenso para uma tomada de decisão unânime, não foi votada.  
 
 
4 � SR. VEREADOR DR. ALBERTO CASCALHO 

 

 

O Sr. Vereador distribuiu a todos os membros do executivo cópia da versão final da Carta 

Educativa, elaborada pela PROGITAP, no âmbito dos municípios que compõem a AMLEI. 

Este documento será presente a próxima reunião da Câmara Municipal, com a respectiva 

proposta, para aprovação pelo executivo e posterior envio à Assembleia Municipal. 
 

 

5 - NOVA LOCALIZAÇÃO DO MERCADO DO LEVANTE 

 

 

01 - A proposta para a nova localização do mercado do levante, constante do projecto 

anexo (Anexo 1), apresentada pelo Sr. Vereador Artur de Oliveira, foi aprovada por 

maioria, com 3 votos a favor, 2 votos contra dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e 

Dr. Álvaro Pereira, e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. João Pedrosa e Dr.ª Cidália 

Ferreira. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa votou contra e proferiu a seguinte declaração de 

voto: 

 

�Votei contra a deslocalização do mercado do levante do local onde actualmente se encontra 

para os terrenos do projecto da Zona Desportiva porque não há, na minha opinião, nenhuma 

razão que leve à saída de um local com todas as condições de acessibilidade, estacionamento e 

condições de funcionamento. Ao contrário, a solução agora aprovada contraria todos os 

pressupostos anteriores: 
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1. tratam-se de instalações precárias que desvirtuam o enquadramento urbanístico do 

local, fomentam e incentivam o abarracamento de uma área onde confluem centenas 

de crianças das escolas; 

2. sendo aquele espaço muito grande, fomenta a vinda desregrada de todo o tipo de 

actividade, sem critério nem controle (pois nesta proposta não há nenhuma indicação 

de Regulamento do espaço); 

3. o fomento e incentivo desta actividade por parte da coligação PCP/PSD prejudica o 

comércio tradicional pela concorrência desleal ante comerciantes que cumprem as 

suas obrigações com espaços adquiridos e devidamente licenciados; 

4. ao autorizar uma construção precária naquele espaço o executivo perde a autoridade 

e a legitimidade para reclamar espaços camarárias também eles abusivamente 

ocupados no passado e que hoje dificultam a concretização do projecto desportivo 

daquela área; 

5. com esta decisão dificilmente a Câmara alguma vez conseguirá executar a totalidade 

do projecto da Zona Desportiva, daí resultando consequências muito negativas para a 

população do concelho; 

6. este projecto ao vir à reunião de Câmara sem estar agendado, sem ter merecido da 

parte dos serviços técnicos da Câmara, designadamente a Divisão de Planeamento 

Urbanístico, significa que as decisões são tomadas sem qualquer critério, fundamento 

técnico ou respeito pelos planos e projectos existentes, mas ao sabor das solicitações 

que aqui e ali vão sendo formuladas.� 

 

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

 

�Abstive-me neste ponto baseado em dois aspectos dos quais tenho dúvidas relativamente aos 

resultados futuros ou consequências que daqui poderão advir: 

1º. estamos não só a ceder e a autorizar aquele espaço para este fim como também a 

criar condições para o mesmo, as quais futuramente poderão criar obstáculo a, caso 

seja necessário, deslocalizar dali aqueles para terminar a zona desportiva; 

2º. tenho muitas dúvidas relativamente quanto ao resultado prático desta mudança, não 

pelo prejuízo que pode trazer ao comércio tradicional, porque, antes pelo contrário, 

em minha opinião quanto mais sucesso tiver este tipo de mercado mais pessoas afluem 

e maior serão os benefícios para o comércio tradicional, mas simplesmente porque me 

parece que esta mudança não irá resultar num acréscimo de pessoas para este tipo de 

actividade.� 

 

O Sr. Presidente esclareceu o seguinte: 

 

�Como veio a ser exposto ao longo da apreciação e discussão deste caso, a instalação do 

mercado do levante nos termos do esquisso do projecto apresentado não põe em causa nenhum 

projecto para as proximidades desta área, nomeadamente de cariz desportivo, nem: 

- prejudica ou faz concorrência desleal ao comércio tradicional; 

- em termos urbanísticos não coloca situações desajustadas, até porque é para funcionar 

uma vez por semana; 

- as escolas ainda ficam distantes e o seu horário de funcionamento não coincide com o 

de abertura e funcionamento deste mercado do levante; 

- permite melhor aproveitamento das infra-estruturas de parqueamento e outras que a 

Câmara ao longo dos anos foi construindo ali sem que esteja a tirar delas a devida 

rentabilidade; 
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- obvia assim à necessidade de investimento que se teria de fazer se se optasse pela 

construção noutro qualquer local; 

- retoma assim a instalação neste sítio uma proposta de um representante do PS num dos 

executivos desta Câmara, não do mercado do levante mas do mercado tradicional, que 

já naquela altura se procurava um melhor sítio para a sua instalação, antes de se haver 

construído o ATRIUM; 

- de resto a instalação destes mercados nos concelhos limítrofes como: Caldas da 

Rainha, Leiria, e outros mais distantes como Sintra, Cascais, Lisboa, são exemplos 

actuais que demonstram que a instalação deste tipo de infra-estruturas nos centros 

urbanos traz vantagens não só económicas como também turísticas para as 

populações.� 

 





1 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO

 

 

02 - REQ 4295/06 � PC 290/04 � Presente requerimento de NORBERTO DOMINGUES 

SANCHES, com residência na  Rua das Portas Verdes n.º 56, 1º Esq., Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia, sita na Urbanização de Valdreanes, Lote 2, 

Portela, 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, de novas peças 

rectificativas, que considere que a caixa de contador instalada no muro contíguo com a 

via pública, virada para o exterior por forma a permitir o acesso directo aos funcionários 

dos serviços municipais. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
03 - REQ 2942/06 � PC 155/06 � Presente requerimento de STRUCTUREGEST-COMPRA 

E VENDA IMOVEIS, S.A., com sede em  Rua Elina Guimarães n.º 1, Cave B, Lisboa, 

solicitando a aprovação das especialidades referentes ao processo de licenciamento da 
construção de uma moradia e muros, sita na Rua da Agroeira, Amieira, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou:   

  

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

prazo anteriormente estipulado para a entregas das especialidades: 

a) de novas peças rectificativas, para a rede de esgotos de saneamento doméstico, na 

qual preveja uma fossa estanque sem qualquer tipo de poço absorvente, bem como 

uma planta que indique a localização da fossa.  

b) de novas peças rectificativas, para a rede de drenagem de águas pluviais, na qual 

preveja a drenagem para o terreno permeável envolvente á construção, dado não 

existir no local colector pluvial. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

04 - REQ 2561/06 � PC 529/00 � Presente requerimento de CONSTRUÇÕES SONHO 

REAL, LDA, com sede em Rua de Leiria nº36, Freguesia de Monte Real e Concelho de Leiria, 

solicitando a recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento da construção de um edifício habitacional e muros, sito em Pedrulheira, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

mandar libertar a caução prestada através da garantia bancária N.º 1.759 datada de 

22.07.03, do Credito Agrícola no valor de � 11.437,38 (onze mil quatrocentos e trinta e 

sete euros e trinta e oito cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
05 - REQ 3863/06 � PC 243/06 � Presente requerimento de SUSANA MARISA PEREIRA 

SANTOS, residente na Rua Montela n.º 103, Varzeas, Freguesia de Souto da Carpalhosa e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento de um Salão de Cabeleireiro, sito na Rua de S. Pedro de Moel n.º 83, Fracção 

�C�, Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas, com o condicionalismo de apresentar aquando do 

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

pela entidade licenciadora. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

06 - REQ 4308/06 � PC 45/06 � Presente requerimento de PAULO FERNANDO 

VITORINO MARIA, residente na Rua dos Serviços Florestais n.º 7, S. Pedro de Moel, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação das especialidades 

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

na Rua Dr. Adolfo Leitão n.º 17, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

07 - REQ 3942/06 � PC 917/98 � Presente requerimento de CORDEIRO,SILVA E 

CORDEIRO,LDA., com sede na Avª Victor Gallo n.º 108, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, solicitando a aprovação das especialidades referentes ao projecto de alterações ao 

processo inicial de licenciamento da construção de um conjunto habitacional, sita na Rua Nova 
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A Firmino Domingues, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

 

08 - REQ 2797/06 � PC 872/05 � Presente requerimento de JOSÉ MARIA NEVES CAÇÃO 

RIBEIRO, residente em Travessa da Rua Augusto Torneira n.º 1, Ordem, Freguesia e 

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

legalização da construção de uma moradia, anexo e garagem, sita na Travessa da Rua Augusto 

Torneira n.º 1, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  
Indeferir, nos termos da alínea a) do n.º 1 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:  

  

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis:  

  

a) N.º 1 do Art.º 58º do Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais, disposto na Lei n.º 2110, de 19/08/1961, por as edificações a 

legalizar se implantarem sobre zona de servidão �non aedificandi� de 8 m, 

contabilizada a partir do eixo do caminho público confrontante; 

  

b) Art.º 73º, do RGEU, por propor vão de iluminação/ventilação para o 

compartimento habitável designado por �sala� com obstáculos laterais a uma 

distância inferior a 2 m do eixo vertical da janela;  

  

c) Alíneas b), c) e d) do n.º 2 do Art.º 71º do RGEU, por não assegurar valores 

mínimos de iluminação/ventilação nos vãos do compartimento habitável 

designado por �sala� e da varanda envidraçada. 

  

2. A obra ser susceptível de manifestamente afectar a estética da povoação e a sua 

adequada inserção no ambiente urbano, em resultado da desconformidade com o 

alinhamento marginal adoptado para o lado oposto da Travessa Augusto Torneira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

09 - REQ 2391/04 � PC 376/04 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

FERREIRA ROLDAO, residente em Avª Dr. José Henriques Vareda n.º 21, r/c Dto, 

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

licenciamento de um estabelecimento de restauração, sito na Rua do Montepio, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Indeferir, ao abrigo da alínea a), do n.º1, do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelos motivos que se 

enumeram: 

 

- Violar o nº2 e nº3, ambos do art.65º do RGEU; 

-  Não dar cumprimento ao ponto 3.2.1 do anexo I do DR 38/97 de 25/09, com a 

redacção dada pelo DR 4/99 de 01/04;  

- Não apresentar elementos relativos ao cumprimento da legislação do ruído,  

nomeadamente um certificado de conformidade acústica , por forma a dar 

cumprimento ao disposto nos artigos 3º e 8º do DL292/00 de 14/11 , relativamente 

aos níveis sonoros decorrentes da sua laboração. 

  

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

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

questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - REQ 4190/06 � PC 533/06 � Presente requerimento de JOÃO MANUEL MOITEIRO 

GOMES, residente em Rua Cravos de Abril n.º 25, 1º Esq., Casal Galego, Freguesia e 

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Urbanização Pinhal de Leiria, Lote 85, 

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

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

  

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

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

04/06; 

  

b) Peças gráficas corrigidas no que concerne à altura da parede posterior da 

garagem, devendo apresentar cobertura em duas águas. 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

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

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

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

de Setembro; 

  

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

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

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

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

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

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

11 - REQ 4042/06 � PC 470/06 � Presente requerimento de ANDREIA SOFIA OLIVEIRA 

MARTINS MARQUES JOÃO, residente em Rua Santa Isabel n.º 30, 2º Frente, Salgueiro, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 
licenciamento de alteração e ampliação de um edifício de habitação para Infantário, sito na Rua 

das Fontainhas n.º 32, 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 da notificação, dos 

seguintes elementos:  

  

a) Cortes longitudinais e transversais, à escala 1/200 ou superior, nos termos do 

n.º 3, do Art.º 10º, do RMEU; 

  

b) Planta de implantação rectificada, contendo todos os elementos descritos no 

ponto3 do Art.10º do RMEU; 

  

c) Apresentar peças gráficas rectificadas prevendo a abolição  da varanda coberta 

que se localiza a sul e a construção alinhada  pela construção confinante a 

nascente, permitindo assim rectificar o traçado da união das Rua do Corgo Sul 

com a Rua das Fontaínhas onde está prevista a localização de uma rotunda. 

Deverá, no entanto, ter em consideração que terá que assegurar o número de 

estacionamentos necessários ao empreendimento, devendo ficar localizados no 

interior do prédio e não junto à via pública, atendendo à proximidade a que 

ficará posteriormente localizada a referida rotunda; 

  

d) Apresentar peças gráficas rectificativas relativamente aos arranjos exteriores, 

por forma a adequa-los ao desenho do estudo viário que se encontra apenso a 

esta deliberação.  

  

e) Apresentar elementos gráficos corrigidos, dando cumprimento ao artigo 73º do 

RGEU, relativamente à janela da cozinha; 

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro; 
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3. A caixa do contador deve ficar instalada no muro que faz limite da propriedade 

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

funcionários destes serviços; 

  

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. 

  

5. Pelo facto de o passeio a executar ficar consideravelmente afastado da plataforma 

da estrada, surge uma língua de terreno que necessita ser pavimentada em calçada 

grossa e delimitada com guia, até que posteriormente reverta para o alargamento 

da via.   

  

6. Mais deliberou informar que : 
  

6.1-O processo carece de parecer favorável emitido pelo SNB, ficando a licença de 

construção condicionada à   sua apresentação; 

  

6.2- Caso pretenda executar muros de vedação, deverá solicita-lo junto desta 

entidade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

12 - REQ 3585/06 � PC 650/06 � Presente requerimento de PAULO JORGE MARTINHO 

GONÇALVES, residente em Estrada de Leiria n.º 227, Apartado 87, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de alteração a uma 

moradia, sita na Rua das Amoreiras, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

13 - REQ 4044/06 � PC 761/05 � Presente requerimento de AQUILINO BRANCO 

OLIVEIRA RODRIGUES, residente em Rua Vale Pinheiro n.º 184, Matoeira, Freguesia de 

Regueira de Pontes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento 

da construção de uma moradia unifamiliar, sita em Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  
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1.1 Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação, dos 

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

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

  

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

obra;  

  

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

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

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

21/98, de 04 de Setembro;  

  

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

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

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

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

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

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

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

  

1.5 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. 

  

2. Informar: 

  

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

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

Dec.-Lei 177/01, de 04/06, com o seguinte condicionalismo:  

  

a) Deverá ser emitida a respectiva certidão, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do Art.º 6º 

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

04/06, condicionando o requerente a inscrever no registo predial, o ónus do não 

fraccionamento das parcelas resultantes dos destaques, não sendo permitido 

efectuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque, nos 

termos aí referidos, por um prazo de 10 anos, contados da data do destaque 

anterior.  

  

2.2 A capacidade de construção bruta atribuída à parcela remanescente de 228.75 m2, 

face a aplicação do índice de construção bruto 0.25, nos termos do disposto no n.º 

10 do Art.º 5º do Regulamento do PDMMG.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - ENTRADA 11152/06 � MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/COMISSÃO DE 

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO � ASSUNTO: 

CONSULTA PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE AIA 
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14 - Presente requerimento de MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 

TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL � COMISSAO DE 

COORDENAÇAO REGIONAL DO CENTRO, datada de 24 de Novembro de 2006, 
solicitando parecer relativo a Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Presente igualmente informação dos serviços técnicos da DLOP. 

 

A Câmara deliberou: 

 

Informar nada ter a opor ao estudo de impacte ambiental relativo à instalação de uma 

unidade industrial de Tratamento de Superfícies de Peças Metálicas apresentado por 

Electrofer VI, nos termos e para os efeitos do preceituado no Decreto-Lei 197/2005, de 8 

de Novembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

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

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a partir das 18,00 horas 
foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 dos diplomas 

citados). 
 
Na presença do Sr. Presidente e dos restantes membros do executivo foram atendidos os 

seguintes munícipes: 
 

1. Esteve presente a Sr.ª Lucinda Francisco, residente na Av.ª José Gregório, n.º 21, 

Engenho, M.ª Grande, acompanhada de alguns moradores no Largo 1º de Maio, na 

Praia da Vieira, para obterem informações acerca do funcionamento do bar designado 

�K.O�, sito naquele local, cujo barulho incomoda os residentes. 
A munícipe fez ainda entrega de um abaixo assinado dos moradores, cujo original se 

encontra registado sob o n.º 374, de 11/01/2007, e que irá ser analisado pelo Sr. 

Presidente, que garantiu ainda aos presentes que o assunto o preocupa grandemente, 
pelo que irá estudar todo o processo, na tentativa de que a Câmara possa tomar as 

medidas que estiverem ao seu alcance e dentro das suas competências. 
Pediu aos presentes que acompanhem o processo, referindo que não lhes pode garantir 
que as medidas que eventualmente venham a ser tomadas resultem no encerramento do 
bar. 
 

2. O Sr. João da Encarnação Cruz perguntou se os serviços já tinham estudado a questão 

levantada por si na última reunião pública do mês de Dezembro de 2006, relativa à 

alteração da localização da placa que sinaliza a Rotunda da Praceta do Vidreiro e que se 

situa em frente do prédio onde reside, na Av. Vítor Gallo. 
 

O Vereador do Pelouro, Sr. Artur de Oliveira, informou que os técnicos já analisaram a 

situação e que entendem que a colocação da placa é necessária e no local onde se 

encontra � antes da rotunda, parecendo-lhe que não será autorizada uma eventual 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 11.01.2007 

Acta n.º 01 

 

 15 

mudança. 
 



3 - RECLAMAÇÃO DE VALORES FACTURADOS. LUÍS GUERRA MARQUES 

 

 

Este assunto foi discutido e votado no dia 12/01/2007, na continuação da presente reunião, logo 

após a votação do ponto 12 dos assuntos não incluídos na ordem do dia, com a epígrafe: 

�Reclamação de factura de consumo de água. Carlos Jorge Saboga Neves�.



 
4 - RECLAMAÇÃO DA FACTURA N.º 6001092885. RESTITUIÇÃO DA TARIFA DE 

SANEAMENTO COBRADA INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. 

JAIME PAULO SOUSA ALEXANDRE





15 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 9700 (anexo 1), de 13 de Outubro de 2006, em 

nome de Jaime Paulo Sousa Alexandre, residente na Rua dos Poços nº32 - Embra, no 
qual solicita o seguinte: 

1. Isenção da tarifa de saneamento da factura nº6001092885 no valor de 401,37�; 
2. Restituição da tarifa de saneamento cobrada indevidamente até à data em que é 

possível efectuar a ligação ao colector de saneamento público; 
3. Pagamento em prestações da factura de consumo de água; 

 Factura n.º 6001092885 de 04 de Outubro de 2006, no valor de 401,37� 

(anexo 2) consequente da leitura do contador (531m3), correspondente a um consumo de 
170m3 , efectuada no dia 29 de Setembro de 2006 (anexo 3). 

 Informação n.º 232/PJ, datada de 21 de Novembro de 2006 onde consta: 
      
(...) 
�Quanto às primeiras duas pretensões informamos que: 

 Em 02 de Dezembro de 2003 foi celebrado o contrato de fornecimento de água em 

nome do requerente. Desde essa data que o requerente liquida todas as tarifas 

respeitantes ao contrato de fornecimento de água. 

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

ligação ao colector de saneamento doméstico. (Anexo 5 - etapa nº3 elenix). 
 O nº3 do artigo 10º do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande refere os 

termos da isenção da tarifa de saneamento, ou seja, �os utentes que não possuem rede 

geral de saneamento ficam isentos do pagamento das tarifas previstas no artigo 6º�. 

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

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

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

contrato, foram sempre regularizadas sem qualquer reclamação adjacente. 
 O artigo 58º do Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de 

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

�1 � Qualquer interessado pode reclamar, por escrito, de todos ao actos ou omissões 

da E.G., quando os considere contrários ao disposto no presente Regulamento e demais 

legislação aplicável. 
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2 � As reclamações deverão ser apresentadas no prazo de 15 dias úteis contados a partir 
da data em que o interessado tomar conhecimento do acto ou omissão�, o que não se 

verificou nesta situação. 
(�)� 
O n.º 5 do artigo 73º da Norma de Controlo Interno, refere, claramente, que o despacho 

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

qualquer reembolso. 
 
Considerando que a factura enviada foi reclamada dentro do prazo previsto no nº2 do artigo 76º 

do Regulamento de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande. 
 
Sendo assim e salvo melhor juízo, concluímos o seguinte: 
 

 O pedido de anulação da tarifa de saneamento da factura de consumo de água n.º 

6001092885 no valor de 401,37� deve ser deferido; 
 O pedido de reembolso dos valores cobrados indevidamente deve ser indeferido, 

por consideramos, além da informação acima referida, que esse direito deveria 

ter sido exercido aquando da recepção da (s) factura (s) de consumo de água, tal 

como se verificou com a factura acima mencionada. 
 
Quanto à questão do pagamento em prestações o requerente deve remeter a estes serviços 

cópia do comprovativo dos rendimentos onde conste o número de pessoas que constituem o 

agregado familiar de modo a estabelecer os requisitos impostos pelos artigo 8º e 11º do 

Regulamento de tarifas de distribuição de águas e regulamento de tarifas de drenagem de 

águas residuais e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos do concelho da Marinha 

Grande. 

 

Despacho do Sr. Presidente de 24 de Novembro de 2006, exarado na informação n.º 232/PJ de 

20 de Novembro de 2006, com o seguinte teor: 
�(...) 

porque embora o consumidor não tenha feito a reclamação dentro do prazo previsto no 

Regulamento, o prejuízo do atraso em que o fez, foi apenas dele. 

E todos sabemos , por experiência própria, que as exigências da vida moderna não nos deixam 

tempo para, numa atitude de desconfiança das instituições públicas, conferirmos se as contas 

que nos apresentam para cobrança estão ou não correctas. 

É, no meu ponto de vista, imoral e injusto penalizar-se um munícipe � consumidor por erro dos 

serviços da Autarquia.� 

 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 2) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a isenção da tarifa de saneamento da 

factura n.º 6001092885 no valor de 401,37� e autorizar a restituição da tarifa de 

saneamento cobrada indevidamente até à data em que é possível efectuar a ligação ao 

colector de saneamento público. 

 

Mais delibera oficiar o requerente para solicitar formalmente o pedido de pagamento em 

prestações, da factura de consumo de água, junto da Secção Administrativa de Águas e 

Saneamento. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade.
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5 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO PELO SR. ARTUR JORGE FERREIRA DE SOUSA. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL





16 - 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 16 de Novembro de 2006, não foram apresentados, 

nos dez dias úteis seguintes, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Artur Jorge Ferreira de Sousa, através do qual solicita 

indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua Mãe d�Água, na freguesia 

da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 20/2006/MAC, de 09 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 20/2006/MAC, que fica anexa e se dá por reproduzida (Anexo 3), 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. 

 

 

6 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR 

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, APRESENTADO POR JOAQUIM SOARES, 

LDA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL 

 
 
17 - 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 14 de Novembro de 2006, não foram apresentados, 

nos dez dias úteis seguintes, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Joaquim Soares, Lda., representado pela Sr.ª Dr.ª Maria 

Carlos Rocha (Advogada), através do qual solicita indemnização por danos provocados por 

funcionamento do serviço, (entrada 1429/2006, de 28 de Julho). 
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Presente Informação n.º 21/2006/MAC, de 9 de Outubro, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
 
Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil não deve a Câmara 

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

Informação n.º 21/2006/MAC, delibera indeferir o pedido apresentado, na medida em que 

não se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil.  

 

Esta deliberação foi tomada por  unanimidade. 

 

 

7 - � BENEFICIAÇÃO DA RUA DA MATA - GARCIA� � CONCURSO LIMITADO 

N.º 27/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

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

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

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

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

obra da Empreitada �Beneficiação da rua da Mata � Garcia�, adjudicada à firma 

�Civilvias Lda.�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - �PAVIMENTAÇÃO  DA RUA DA JUVENTUDE - PICASSINOS� � CONCURSO 

LIMITADO N.º 23/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

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

pela firma � Construções António Leal, S A �. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

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

da Juventude - Picassinos�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 

273/03, de 29 de Outubro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





9 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUVENTUDE - PICASSINOS � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 23/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA





20 - 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 Juventude � Picassinos�, adjudicada à 

firma �Construções António Leal, S.A.�, o técnico Pedro Gomes. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO FAGUNDO  - ALBERGARIA � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 30/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

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

pela firma � Manuel Gomes António, Lda� 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �Beneficiação da rua do 

Fagundo - Albergaria�, 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.



 

11 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO FAGUNDO � ALBERGARIA � � CONCURSO 

LIMITADO N.º 30/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

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

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

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

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

obra da Empreitada �Beneficiação da rua do Fagundo � Albergaria�, adjudicada à firma 

�Manuel Gomes António, Lda.�, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. � �PLANO 

DE ACTIVIDADES 2007 E 2007-2010� 





Assunto discutido depois dos assuntos não incluídos na ordem do dia, na continuação da 

presente reunião, no dia 12 de Janeiro de 2006. 
 
 
13 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO MUNICIPIO 

DA MARINHA GRANDE 

 

 

23 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 28/12/2006, referente ao cálculo da renda de uma habitação, pertença do Município 

da Marinha Grande, sita no Camarnal. 
 

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

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

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

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

indicada, a partir de Fevereiro de 2007. 

 

Bairro Camarnal Velho 

 

Inquilina Habitação Contrato Renda/06 Renda/07 

Albertina M.ª Sousa 

Soares 

19 28/01/2005 59,01 � 100,48 � 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - ABATE DE BENS MÓVEIS � COMUNICAÇÕES EFECTUADAS NO PERÍODO 

DE 01/01/2006 A 30/11/2006 
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Assunto a ser discutido depois dos assuntos não incluídos na ordem do dia, na continuação da 

presente reunião, no dia 12 de Janeiro de 2007. 
 



15 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO  





Assunto a ser discutido depois dos assuntos não incluídos na ordem do dia, na continuação da 

presente reunião, no dia 12 de Janeiro de 2007. 
 

 

16 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dez de Janeiro de dois mil e sete, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.359.031,59� (um 

milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, trinta e um euros e cinquenta e nove cêntimos). 

 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

3. PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

4. DIVERSOS 

 

5. RECLAMAÇÃO N.º 0143501, DE 08/01/2007, APRESENTADA POR PEDRO 

MIGUEL CHUCHA MIGUENS JORGE 

 

6. 21ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2006 

 

7. ABERTURA DE DUAS CONTAS BANCÁRIAS NA CAIXA GERAL DE 

DEPÓSITOS NA SEQUÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

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

VIDRO � 18 DE JANEIRO DE 2007 
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9. PEDIDO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTº 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, 

NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08) 
 

10. PEDIDO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ART.º 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, 

NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08) 

 

11. RECTIFICAÇÃO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTº 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, 

NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08 

 

12. RECLAMAÇÃO DE FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. CARLOS JORGE 

SABOGA NEVES 
 

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

LIMITADO N.º 18/2006 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

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

LIMITADO N.º 18/2006 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

15. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 949 DE 20 DE JULHO/2006 

CONSTANTE NA ACTA N.º 17, COM A EPÍGRAFE: � ALIENAÇÃO DE 

IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, SITO 

EM BAIRRO DE CASAL DE ANJA N.º 6 � VIEIRA DE LEIRIA � A FAVOR 

DE MARIA DULCE MURTA FERRÃO�, POR FALTA DE RECURSOS 

ECONÓMICOS DA ARRENDATÁRIA 

 

16. TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NA RUA DA 

CHARNEQUINHA BLOCO N.º 44 1.º DTO � MOITA � PARA O 4.º DTO DO 

BLOCO M, SITO EM AVENIDADE DA LIBERDADE - CASAL DE MALTA -  

POR MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À 

DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

17. PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 

196 � A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 

 

18. PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 

196 � A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 

 

19. PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 

196 � A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 

 

20. PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 

196 � A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 

 

21. RENEGOCIAÇÃO DE DOIS LOTES REFERENTES AO PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO DE BENS DA EMPRESA INSOLVENTE JORGEN MORTENSEN 

LDA � CÁLICE GIGANTE E MARCA STEPHENS 
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22. XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES � 1ª INFORMAÇÃO 

 

23. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. PRESIDENTE 

 

 





1 - VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 

 

 

24 - REQ 35/06 � PC 08/06 � Presente requerimento de NATÁLIA JOSE FERREIRA 

ESTEVES, com residência na  Rua Central n.º 145, Garcia,  Freguesia e Concelho da Marinha 

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

unifamiliar, sita na Rua do Canto do Zé Neto (Travessa dos Furnalistas),Trutas, Freguesia e 

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

  

1. O terreno situa-se dentro dos limites previstos pelo Plano Municipal de 

Ordenamento do Território vigente, no Aglomerado Urbano das Trutas, em zona 

designada de Espaço Urbano e Urbanizável em que o PDM propõe os seguintes 

indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) Densidade Habitacional máxima- 20f/há 

b) Índice de construção bruta- 0,25 

c) Cércea máxima � 2 pisos ou 6,6m de altura; 

d) Estacionamento- 1lugar/ 1fogo para habitação; 

  

  

2. O terreno não tem confrontação directa com a via pública, designando um modelo 

urbanístico não previsto. O pedido conduz a uma duplicação de fileiras de construção, 

sem assegurar uma frente urbana mínima de lote aceitável com caminho público, à 

margem de qualquer espécie de planeamento, resultando numa desfiguração do tecido 

urbano; 

  

3. O prédio não dispõe das infra-estruturas necessárias, nomeadamente arruamento 

e infra-estruturas de água e saneamento;  

  

  

4. Num  eventual pedido de licenciamento nos termos agora propostos, o mesmo será 

passível de indeferimento, por a obra ser susceptível de, manifestamente, afectar a 

estética das povoações e a sua adequada inserção no ambiente urbano, bem como por 

ausência de infra-estruturas  e arruamento nos termos do nº4 e nº5 do Artº24º do 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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25 - REQ 4419/06 � PC 769/06 � Presente requerimento de G.C.T.-SOCIEDADE 

IMOBILIARIA,SA, com sede em Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela, 
solicitando informação prévia acerca da viabilidade de construção de um edifício destinado a 

comércio ou serviços, sito em Estrada da Nazaré, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar ser viável a construção de um edifício destinado a comércio ou serviços, nos 

moldes em que a proposta se encontra formulada, sendo que tal construção deverá ficar 

condicionada à requalificação, na sua totalidade, do arruamento existente e confinante a 

Norte do terreno (R. 1º de Abril), até à inserção na R. dos Guilhermes, de modo a 

cumprir as dimensões transversais mínimas previstas pela Portaria 1136/2001, de 25 de 

Setembro, bem como reforço e/ou criação das infra-estruturas que se venham a 

considerar, em sede de apreciação do processo de licenciamento, como necessárias à 

correcta instalação e funcionamento da unidade pretendida, nomeadamente extensão e/ou 

requalificação das redes de saneamento (doméstico e pluvial). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

2 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 
26 - REQ 2414/06 � PC 453/06 � Presente requerimento de JOÃO PAULO ROSA SANTOS, 

com residência na  Rua dos Francos n.º 36, Amieira,  Freguesia e Concelho da Marinha 

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

unifamiliar e muros de vedação, sita na Travessa do Outeiro, Amieira, 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) Corte longitudinal, à escala 1/200, na perpendicular ao arruamento público 

confrontante, indicando a cota do eixo do mesmo, do passeio, da soleira e dos 

vários pisos, e a tracejado, o perfil natural do terreno. 

  

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

Outeiro, cujos alinhamento, dimensões e materiais deverão ser oportunamente 

definidos pelos serviços técnicos 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, 
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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. 

 

 

27 - REQ 4392/06 � PC 897/05 � Presente requerimento de CARVALHEIRO & CRUZ-

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

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Cabo Verde, Camarnal, Freguesia e 

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

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - REQ 4091/06 � PC 208/06 � Presente requerimento de ANA MARIA PEREIRA LEAL 

CINTRA, residente em Rua dos Poços n.º 77,  Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
licenciamento da construção de uma moradia e muro, sita na Rua dos Poços, Lameira de Baixo 

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

  

Deferir as especialidades, com o condicionalismo de apresentar dentro do prazo 

anteriormente estipulado para a entrega das especialidades de: 

 

1) novas peças escritas e desenhadas, na qual se preveja a ligação da rede de esgotos, ao 

colector existente e em funcionamento no arruamento em frente da construção; 

2) conclusões finais em relação ao projecto de comportamento térmico do edifício e de 

acordo com o decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril, nomeadamente mencionar a zona 

onde será aplicado os painéis solares térmicos, bem como as respectivas áreas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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29 - REQ 3471/06 � PC 72/05 � Presente requerimento de ROSÁLIA CATARINA 

PEDROSO FERNANDES, residente em Rua Justino Magalhães n.º 7, 2º Esq.,  Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 
referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, 

sita em Moinho de Cima, Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades, com o condicionalismo de apresentar dentro do prazo 

anteriormente estipulado para a entrega das especialidades, de novas peças escritas e 

desenhadas, com as conclusões finais em relação ao projecto de comportamento térmico 

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

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

áreas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - REQ 2866/06 � PC 1194/98 � Presente requerimento de OBRAFIL-CONSTRUÇÕES 

FERREIRA,LDA., com sede na Rua Marquês de Pombal n.º 72, 1º Q,  Freguesia e Concelho 

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Calçada, Lote 23, Ordem, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande.  
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 
  
1- Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projectos das especialidades, nomeadamente de estabilidade, redes de águas, esgotos, gás 

e de isolamento térmico, nos termos previstos na alínea m) do n.º 1 do artigo 11º da 

Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro; 

  

2- Apresentar a certidão da CRP actualizada segundo a alteração operada para o lote 

com a alteração ao loteamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

31 - REQ 2865/06 � PC 1195/98 � Presente requerimento de OBRAFIL-CONSTRUÇÕES 

FERREIRA,LDA., com sede na Rua Marquês de Pombal n.º 72, 1º Q,  Freguesia e Concelho 

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

construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Calçada, Lote 24, Ordem, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou:                   

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 11.01.2007 

Acta n.º 01 

 

 27 

  

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

projectos das especialidades, nomeadamente de estabilidade, redes de águas, esgotos, gás 

e de isolamento térmico, nos termos previstos na alínea m) do nº 1 do artigo 11º da 

Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro; 

  

2- Apresentar a certidão da CRP actualizada segundo a alteração operada para o lote 

com a alteração ao loteamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - REQ 78/07 � PC 531/04 � Presente requerimento de VITOR MANUEL DIAS RUIVO, 

residente na Urbanização Vale Fonte, Lote 4, 3º Dto,  Freguesia de Marrazes e Concelho de 

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

uma moradia unifamiliar e muros, sita na Rua Vale dos Noras, Pilado, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - REQ 3813/06 � PC 178/06 � Presente requerimento de CLAÚDIO ALEXANDRE 

SANTOS SOUSA, residente na Rua do Baixo Alentejo n.º 16, Trutas,  Freguesia e Concelho 

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

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

Alentejo, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - REQ 2708/06 � PC 803/05 � Presente requerimento de MANUEL BRITES SANTOS, 

residente na Rua dos Bicas n.º 18, Amieirinha,  Freguesia e Concelho de Marinha Grande, 

solicitando a aprovação dos projectos de especialidade referentes ao processo de legalização da 
construção de uma moradia e anexos, sita na Rua dos Bicas n.º 18, Amieirinha, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados, com o condicionalismo de 

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

devidamente aprovado pela respectiva entidade licenciadora. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

35 - REQ 4104/06 � PC 347/06 � Presente requerimento de RUI PEDRO SOUSA ROCHA, 

residente na Rua das Roçadeiras, n.º 3, R/c Dto, Lameiro,  Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio 

de Morais, Lote 31, Gaieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - REQ 4318/06 � PC 334/05 � Presente requerimento de ALBINO ALMEIDA ALVES 

RIBEIRO, residente na Quita da Alçada, Lote 19, 4º C, Leiria, solicitando a aprovação dos 

projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de 
restauração e bebidas, sito na Rua Eng. André Navarro, n.º 28, Fracção D, 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. 

 

 
37 - REQ 2834/06 � PC 786/05 � Presente requerimento de LUIS MIGUEL 

BETTENCOURT F.MORNA, residente na Avenida Adelino Amaro da Costa, Lote 21, Bloco 
C, 5º A, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento de alterações e ampliação de uma 

moradia, sita na Rua Adolfo Leitão, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - REQ 3408/05 � PC 713/05 � Presente requerimento de JOAQUIM FRANCISCO 

MARQUES JUNIOR, com residência na Rua Fonte dos Ingleses n.º 13, Engenho,  Freguesia 

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

construção de uma moradia, sita em Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande.  
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 11.01.2007 

Acta n.º 01 

 

 29 

  

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

seguintes elementos:  

  

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

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

  

b) Planta de implantação, à escala 1/200, com indicação de lugar de estacionamento, a 

prever no interior do prédio, e muros de vedação a executar, nos termos do n.º 8 

do Art.º 5º do PDMMG. 

  

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com o arruamento 

público, com 1.6 m de largura; 

  

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; 

  

6. Execução de rede pública de abastecimento de água, através de colocação de conduta 

com diâmetro de 63 mm, desde a Rua Fonte dos Ingleses, cujo início dos trabalhos 

deverá ser previamente comunicado aos serviços técnicos competentes desta Câmara, 

por forma a assegurar-se o seu acompanhamento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

39 - REQ 1453/05 � PC 50/05 � Presente requerimento de LUIS CESAR BORGES BEATO, 
com sede na Rua 32 n.º 18, 2º Esq., Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação do aditamento ao processo de loteamento, sito na Rua João Gallo, 

Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão, 
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Considerando que: 

  

1. Não obstante o processo inicial configurar uma alteração ao loteamento existente, 

se verifica que os elementos apresentados em aditamento não consubstanciam 

qualquer alteração aos parâmetros do alvará de loteamento em causa, na medida 

em que prevêem uma área de construção bruta e uma utilização igual à que 

resulta do loteamento em vigor, (habitação unifamiliar e anexos com uma área 

bruta de construção de 226,20 m2); 

 

2. A pretensão consagra um pedido de licenciamento desnecessário, resultando de 

uma errada qualificação jurídica da operação urbanística em causa; 
  

A Câmara delibera: 

  

1. Informar ser viável, nos actuais termos do loteamento com o alvará n.º 17/82, em 

vigor, a construção de uma habitação unifamiliar com cave, R/C e 1º andar e 

anexos de apoio, com uma área total de construção de 226,20 m2, devendo, caso 

assim o pretenda, apresentar o respectivo processo de licenciamento para a 

mesma; 

 

2. Determinar o arquivamento do presente processo. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - DIVERSOS 

 

40 - REQ 2148/06 � Presente requerimento de MINISTERIO DA ECONOMIA-

DELEG.REG.DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana n.º 74, Coimbra, solicitando a 

autorização de localização da unidade industrial denominada como �Electrofer II � Construções 

Metálicas, Lda.�, em Zona Industrial Casal da Lebre, Fracção B, Relvinhas, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão , a Câmara deliberou: 

 

Autorizar a localização da unidade industrial denominada como �Electrofer II � 

Construções Metálicas, Lda�, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Requalificação da R. da Lagoinha, ao longo da totalidade da frente do terreno 

confinante com esta via, de acordo com o disposto na deliberação de Câmara de 

27.04.06 

 

2. O projecto do edifício no qual se prevê a instalação da unidade industrial em 

causa, patente na Câmara, não contempla qualquer referência à constituição de 

fracções autónomas, verificando-se que o mesmo não permite, nos moldes em que 

se encontra elaborado, a possibilidade de as estabelecer. Neste contexto, deverá 

proceder ao licenciamento municipal das alterações necessárias à constituição de 

fracções autónomas no edifício em que as mesmas se integram. 
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3. Garantir o cumprimento da legislação ambiental aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





5 - RECLAMAÇÃO N.º 0143501, DE 08/01/2007, APRESENTADA POR PEDRO 

MIGUEL CHUCHA MIGUENS JORGE 

 

 

41 - Presente reclamação n.º 0143501, de 08/01/2007, apresentada por Pedro Miguel Chucha 

Miguens Jorge, residente na Rua Indústria Vidreira, n.º 68, 2º Esq.º, Casal da Formiga, Marinha 

Grande, relativa ao conteúdo do nosso ofício n.º 18, de 02/01/2007, que lhe comunicava, face 

ao previsto no art.º 48º do Regulamento de Distribuição de Água do Concelho da Marinha 
Grande, a co-responsabilidade no furto do seu contador de água, e a inclusão do valor 

patrimonial apurado (23,86 �) na próxima factura de consumo de água. 
 
Presente minuta da resposta à referida reclamação, que reitera o conteúdo do nosso ofício n.º 

18, de 02/01/2007. 
 

A Câmara apreciou os referidos documentos e delibera responder ao munícipe nos termos 

da minuta proposta, ou seja, que face ao previsto no art.º 48º do Regulamento de 

Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande, irá proceder à cobrança, na 

próxima factura de consumo de água, do valor patrimonial apurado (23,86 �) para o 

contador furtado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


6 - 21ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2006

 

 

42 - Presente proposta da 21ª Modificação aos Documentos Previsionais, 18.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa e 16ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais no valor de 8.952, 

42 � nas anulações e 8.952,42 � nos reforços; 
 
Presente também despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande de 29 
de Dezembro de 2006 a aprovar a presente Modificação aos Documentos Previsionais de 2006, 

nos termos do n.º 3, do Art.º 68º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, dado tratar-se de uma circunstância 

excepcional e urgente. 
 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta e verificar as circunstâncias em que 

aquela decisão foi tomada e considerando ainda o facto de não ser possível convocar, nos 

termos do n.º 2 do art. 63º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, uma reunião extraordinária do 

órgão competente para aprovação da presente Modificação, cuja convocatória teria que 

ser efectuada com pelo menos 2 dias úteis de antecedência, delibera ratificar o despacho 

de aprovação da 21ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2006, 18.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa e 16ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - ABERTURA DE DUAS CONTAS BANCÁRIAS NA CAIXA GERAL DE 

DEPÓSITOS NA SEQUÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS 



 
43 - Na sequência de ofícios com registo de entrada 12.129 e 12.128 de 27 de Dezembro de 

2006, foi a Câmara Municipal da Marinha Grande notificada das homologações de duas 

candidaturas apresentadas para o �Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré-
escolar do Concelho da Marinha Grande� e �Criação do Espaço Público de Acesso à Internet 

na Biblioteca e no Arquivo da Marinha Grande�, respectivamente. 
 
De acordo com as condições constantes do processo de candidatura e do Termo de Aceitação 

das mesmas, que terá de ser devolvido depois da sua assinatura, o Município da Marinha 

Grande tem de proceder à abertura de duas contas bancárias em instituição financeira nas quais 

serão efectuados todos os movimentos financeiros relativos à comparticipação ora aprovada. 
 
Considerando que nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro � (�) A abertura 

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

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

POCAL, proceder à abertura de duas contas bancárias na Caixa Geral de Depósitos na 

sequência da homologação das duas candidaturas supra identificadas, sendo 

intervenientes na movimentação das mesmas: 

 

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

Grande; 

- Alberto Filomeno Esteves Cascalho, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 

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

quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

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

Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

� 18 DE JANEIRO DE 2007 

 

 

44 - Presente o pedido de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro � do 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira no dia 18 de Janeiro de 2007 por ocasião das 

comemorações do movimento operário do 18 de Janeiro de 1934. 
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Tratando-se de uma efeméride de grande importância para a história da Marinha Grande e no 

contexto da indústria vidreira, que é importante a sua divulgação e valorização, assim como a 

participação no museu das várias gerações de trabalhadores da indústria vidreira, propõe-se a 
concessão da isenção das taxas de ingresso ao Museu do Vidro no dia 18 de Janeiro de 2007. 
 
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, conceder a isenção 

das taxas de ingresso ao Museu do Vidro, para todos os visitantes, no dia 18 de Janeiro de 

2007, como forma de comemoração deste acontecimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



 
A presente reunião foi interrompida pelas 20,10 horas, sendo retomada amanhã, dia 

12/01/2007, pelas 08,00 horas. 
 
 





No dia  doze de Janeiro de dois mil e sete, pelas 08,30 horas foi retomada a reunião, sob a 

presidência do Presidente, Sr. João Barros Duarte, e com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

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

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa chegou à reunião pelas 09,20 horas, quando o Sr. 

Presidente se encontrava a dar conhecimento da sua participação nas reuniões da VALORLIS, 
tendo-se ausentado pelas 09,50 horas, após a discussão havida sobre o referido assunto. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira não esteve presente por se encontrar a frequentar uma 

acção de formação no âmbito da C.P.C.J. � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a 

decorrer nas instalações da Segurança Social. 




9 - PEDIDO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTº 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08)





45 - Presente requerimento de Gelmiro Epifâneo Gomes, residente na Rua de Leiria, n.º 34, 

Barqueiro, Vieira de Leiria, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de 

Ilidia Epifânio Ramalho, nos termos do art.º 54 da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na redacção 

que foi dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto (lei que regulamenta as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal, AUGI). 
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Presente informação dos serviços de cadastro, datada de 21-12-06. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 
considerando que: 
 

 Gelmiro Epifânio Gomes, residente na Rua de Leiria, n.º 34, Barqueiro, Vieira de Leiria 

requer a esta Câmara Municipal, nos termos do art.º 54 da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, na redacção que foi dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto (lei que 
regulamenta as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, AUGI), parecer favorável para 

proceder à aquisição criando a compropriedade em duas partes iguais do prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo 5083, sito em Marmeleiro, freguesia de Vieira de Leiria e 
propriedade de Joaquim Ramalho Gomes. 

 O pedido é subscrito também por Maria Epifânia Gomes Germano, irmã do requerente, 

únicos herdeiros de Ilidia Epifânio Ramalho. 
 O prédio em causa é composto por vinha com 1525 videiras (3.260 m2). 
 De acordo com a certidão de Finanças de Marinha Grande o prédio tem actualmente um 

proprietário.  
 Pretende o requerente, na qualidade de cabeça de casal da herança, proceder à aquisição 

criando a compropriedade em duas partes iguais.  
 De acordo com o n.º 1 do  art.º 54 da Lei das AUGI, �a celebração de actos ou negócios 

jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da Câmara Municipal�.  
 Da partilha da herança ilíquida e indivisa aberta por óbito de Idilia Epifânio Ramalho do 

referido prédio, que o ora requerente pretende, resulta a constituição de 

compropriedade, pelo que se aplica o referido preceito legal. 
 A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das 

operações de loteamento clandestino, que se verificavam principalmente junto aos 

grandes centros urbanos.  
 Ora, facto é, que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos. 
 Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

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

dos loteamentos.  
 
Delibera dar parecer favorável à celebração do negócio jurídico de que resulte a 

compropriedade na partilha criando duas partes iguais do prédio inscrito na matriz sob o 

artigo 5083 sito em Marmeleiro, freguesia de Vieira de Leiria e propriedade de Joaquim 

Ramalho Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - PEDIDO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ART.º 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08)

 
 
46 - Presente requerimento de Maria da Luz Custódio, na qualidade de cabeça de casal da 
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herança aberta por óbito de António Custódio, residente na Moita, Marinha Grande, nos termos 

do art.º 54 da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na redacção que foi dada pela Lei n.º 64/03, de 

23 de Agosto (lei que regulamenta as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, AUGI). 
 
Presente informação dos serviços de cadastro, datada de 9 de Janeiro de 2007  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que: 
 

 Maria da Luz Custódio, residente na Moita requer a esta Câmara Municipal, nos termos 

do art.º 54 da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na redacção que foi dada pela Lei n.º 

64/03, de 23 de Agosto (lei que regulamenta as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 

AUGI), parecer favorável para proceder a uma partilha criando a compropriedade em 

duas partes iguais do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 777, sito no Vale, 

freguesia de Moita e propriedade de António Custódio. 
 O prédio em causa é composto por vinha e terra de  semeadura  (7.316 m2). 
 De acordo com a certidão de Finanças de Marinha Grande o prédio tem actualmente um 

proprietário.  
 Pretende a requerente, na qualidade de cabeça de casal da herança, proceder à partilha 

criando a compropriedade em duas partes iguais.  
 De acordo com o n.º 1 do  art.º 54 da Lei das AUGI, �a celebração de actos ou negócios 

jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da Câmara Municipal�.  
 Da partilha da herança ilíquida e indivisa aberta por óbito de António Custódio do 

referido prédio, que a ora requerente pretende, resulta a constituição de 

compropriedade, pelo que se aplica o referido preceito legal. 
 A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das 

operações de loteamento clandestino, que se verificavam principalmente junto aos 

grandes centros urbanos.  
 Ora, facto é, que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos. 
 Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

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

dos loteamentos.  
 
Delibera dar parecer favorável à celebração do negócio jurídico de que resulte a 

compropriedade na partilha criando duas partes iguais do prédio inscrito na matriz sob o 

artigo 777, sito no Vale, freguesia de Moita e propriedade de António Custódio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - RECTIFICAÇÃO DE PARECER � FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ART.º 54º DA LEI DAS AUGI � LEI N.º 91/95, DE 2-09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23-08 




47 - Presente requerimento de Violeta Angélica Gomes da Silva, na qualidade de cabeça de 
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casal da herança aberta por óbito de Narciso da Silva, residente na Rua Alfredo Batista, n.º 8, 

Picassinos, Marinha Grande, solicitando a rectificação da certidão emitida pela Câmara em 31-
08-06, visto o seu falecido marido ser proprietário apenas de 1/3 e não da totalidade do prédio 

rústico descrito na conservatória do registo predial com o n.º 7018/240782. 
 
Presente deliberação camarária de 24 de Agosto de 2006; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que: 
 

 A Câmara Municipal em reunião de 24 de Agosto de 2006, deliberou dar parecer 
favorável à pretensão de Narciso da Silva, de venda da qual resultaria a criação de 

compropriedade do prédio rústico sua propriedade, descrito na conservatória do registo 

predial sob o número 7018 /240782.  
 
 A deliberação de câmara foi tomada com base em parecer jurídico, do Técnico Superior 

José Santos, datado de 18-07-06, que por lapso, considerou que Narciso da Silva era, à 

data, o único proprietário da totalidade daquele prédio, quando resultava já da certidão 

da conservatória, junta ao requerimento, que o requerente era apenas proprietário de 

1/3, e não da sua totalidade. 
 

 A deliberação tomada concedeu, erradamente, parecer favorável à compropriedade da 

totalidade do prédio.  
 

 A certidão emitida na sequência da deliberação de Câmara é inválida por serem errados 

os factos que certifica. 
 

 Deverá pois, a Câmara municipal deliberar conceder parecer favorável à celebração do 

negócio jurídico (venda a cinco compradores) de 1/3 do prédio rústico, descrito na 

conservatória do registo predial sob o número 7018 /240782, propriedade de Violeta 

Angélica Gomes da Silva e Narciso da Silva e do qual resulta a ampliação do número de 

compartes. 
 

 Deverá ser emitida nova certidão que reponha a verdade e a legalidade.  
 

 O prédio em causa é composto por terra de pinhal e mato (3.000m2). 
 

 De acordo com a certidão da Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande o 

prédio tem actualmente dois proprietários (Violeta Angélica Gomes c.c. Narciso da 

Silva e Lúcia Maria Gomes c.c Aires Martins dos Santos). 
 

 Pretende a requerente, proceder à venda em cinco partes iguais de 1/3 sua propriedade, 

ampliando o número de compartes.   
 

 De acordo com o n.º 1 do  art.º 54 da Lei das AUGI, �a celebração de actos ou negócios 

jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da Câmara Municipal�.  
 

 Como já foi supra referido, pretende a requerente proceder á celebração de escritura de 
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compra e venda do referido prédio, negócio de que resulta a ampliação do número de 

compartes, pelo que se aplica o referido preceito legal. 
 

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

 
 Ora, facto é, que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos. 
 

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

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

dos loteamentos.  
 

 Delibera dar parecer favorável à celebração do negócio jurídico (venda a cinco 

compradores) de 1/3 do prédio rústico, descrito na conservatória do registo predial 

da Marinha Grande sob o número 7018 /240782, propriedade de Violeta Angélica 

Gomes da Silva e Narciso da Silva e do qual resulta a ampliação do número de 

compartes.  

  

 Mais delibera emitir nova certidão que reponha a verdade e a legalidade de acordo 

com a deliberação ora tomada.                             

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - RECLAMAÇÃO DE FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA. CARLOS JORGE 

SABOGA NEVES 



 
48 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 10045 (anexo 1), de 23 de Outubro de 2006, 

em nome de Carlos Jorge Saboga Neves, residente na Rua da Fonte Velha Nº20 � 
Embra, que solicita a rectificação da factura de consumo de água n.º 6001092866, de 04 
de Outubro de 2006, no valor de 242,79�, uma vez que não efectuou tais consumos de 

água, facto que pode facilmente ser comprovado, uma vez que, nessa data tinha uma 

fossa séptica, e que se assim fosse, teria de ser escoada frequentemente, o que não 

aconteceu. Solicita ainda a rectificação da factura de consumo de água para a média de 

consumo do ano ou do período homólogo do ano anterior. 
 

 Histórico de facturação do requerente (anexo 2), onde se pode verificar que no dia 29 de 

Setembro de 2006, o contador de água foi lido, registando uma leitura de 1447m
3, 

correspondente a um consumo de 128m3, do qual resultou a factura reclamada, n.º 
6001092866 no valor de 242,79� (anexo 3). 

 
 Ordem de serviço n.º 64099 (anexo 4), confirmação de leitura, efectuada em 13 de 

Outubro de 2006, a pedido do requerente. Nesta data o contador marcava 1457m3, ou 
seja mais 10m3 desde a última leitura efectuada pelos nossos serviços a 24 de Setembro. 
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Nessa mesma ordem de serviço, o canalizador informou o seguinte �� não há rotura 

tudo normal�. 
 

 Informação n.º 238/PJ (anexo 5), onde consta o seguinte: 
 Considerando que: 

 O requerente em 4 anos de histórico disponível (anexo 2) nunca teve tais 

consumos (128m3), tendo em média cerca de 38m3 bimestralmente, indiciando 

assim que algo de anormal se passou, ou com o contador, ou com o consumo 
habitual do mesmo; 

 
 Em matéria de irregularidades no funcionamento do contador o artigo 299º do 

Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto refere o seguinte: 
 

�Em casos de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos períodos em que 

não houve leitura, o consumo é avaliado: 

a. Pelo consumo média apurado entre as duas leituras consideradas 

válidas; 

b. Pelo consumo de equivalente período do ano anterior quando não existir 

a média referida na alínea a); 

c. Pela média de consumo apurado nas leituras subsequentes à instalação 

do contador na falta dos elementos referidos nas alíneas a) e b).�; 
 

 A maioria dos consumos de água são posteriormente transformados em 

efluentes domésticos que são canalizados para os respectivos colectores, neste 

caso fossa séptica; 
 

 Parte dos consumos de água não originam efluentes domésticos, tais como, 

regas de jardim, torneiras de exterior, etc.; 
 

 Não existem indícios de roturas na rede predial de abastecimento de água. 
 

 Perante o exposto e tendo ainda em consideração os dados anteriormente 

enunciados, não temos elementos suficientes que comprovem que os 
consumos não foram registados, apesar de concluirmos que os mesmos são 

anormalmente elevados para as características deste consumidor. 
Deixamos assim, à consideração superior a manutenção da factura de   

consumo de água n.º 6001092866 de 04 de Outubro de 2006 no valor de 
242,79�, ou uma eventual redução da factura para os critérios previstos pelo 

artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 
 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 5), e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a refacturação da factura n.º 6001092866 

no valor de 242,79�, aplicando o critério previsto na alínea a), do artigo 299º do Decreto 

Regulamentar 23/95, de 23 de Agosto, ou seja pelo consumo médio apurado entre as duas 

leituras consideradas válidas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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RECLAMAÇÃO DE VALORES FACTURADOS. LUÍS GUERRA MARQUES 

(PONTO 3 DA ORDEM DO DIA).





49 - Presente: 
 

 Requerimento com registo de entrada n.º 7802 (anexo 1), de 14 de Agosto de 2006, em 
nome de Luís Guerra Marques, residente na Rua das Carregueiras n.º 41 � Marinha 
Grande, no qual solicita a rectificação da factura n.º 6001054624 de 140,80� e factura 

n.º 6001060155 de 198,96�, correspondente ao período de 20 de Abril a 23 de Junho de 

2006, para a média do último ano, uma vez que foi comprovado estes consumos 

elevados se devem ao facto do contador estar avariado. 
 

 Informação n.º 231/PJ de 21 de Novembro de 2006 (anexo 2) na qual consta o seguinte: 
 �No dia 08 de Junho de 2006 e após a substituição de contador de água, foi lido 

o contador pertencente ao requerente, o qual registava uma leitura de 1224m3 
(Anexo 3), correspondente a um consumo de 101m3, do qual resultou a factura 
n.º 6001054624 de 03 de Julho de 2006, no valor de 140,80� (Anexo 4). 

 
 No dia 23 de Junho de 2006 foi lido o contador de água pertencente ao 

requerente, o qual registava uma leitura de 58m3 (Anexo 3), correspondente a 
um consumo de 58m3, do qual resultou a factura n.º 6001060155 de 03 de Julho 

de 2006, no valor de 198,96� (Anexo 5). 
 

 De acordo com o previsto no nº1 do artigo 49º do Regulamento de Distribuição 

de Água do Concelho da Marinha Grande �A E.G. procederá, sempre que o 

julgar conveniente à verificação do contador, podendo também se assim o 

entender colocar transitoriamente um contador testemunha sem qualquer 
encargo para o consumidor�, assim, antes da recepção deste ofício a na 

sequência da solicitação pessoal deste consumidor, foi efectuada a análise do 

contador de água, tendo sido colocado, em 04 de Julho de 2006, um outro 

contador para aferir esses consumos ora reclamados. (Anexo 6). 
 

 Em 18 de Agosto de 2006 foi efectuada a leitura ao novo contador aí instalado, 

tendo sido efectuada uma leitura de 78m3, originando uma factura de 17,63� 
correspondente ao consumo de 20m3 (Anexo 3). 

 
 Derivado a esta diminuição de consumos de água fomos levados a concluir que 

o contador de água que anteriormente tinha estado colocado neste local de 
consumo encontrava-se a funcionar de forma irregular. 

 
 No sentido e efectuar uma leitura intermédia, em 29 de Setembro de 2006, foi 

efectuada a confirmação de leitura n.º 63728, tendo-se concluído que o contador 

marcava então 170m3, ou seja mais 92m3 desde a última leitura de 18 de 

Agosto de 2006. Assim, as conclusões previamente retiradas com a colocação de 

um contador �testemunha� foram sujeitas a um reajustamento com esta nova 

leitura. (Anexo 7) 
 

 No dia 30 de Outubro de 2006, foi efectuada a leitura de 185m3, originando 
assim a factura n.º 6001100499 no valor de 185,96� (Anexo 8). Nessa mesma 
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data foi entregue pelo requerente uma listagem de consumos diários, que apesar 

de não terem sido confirmadas pelos serviços revelaram, em termos médios, os 

seguintes consumos (Anexo 9): 
 De 04 de Julho a 28 de Julho de 2006 (24 dias)  41m3 
 De 03 de Outubro a 27 de Outubro (24dias)  12m3 

 
 O requerente em 4 anos de histórico disponível (Anexo 1) nunca teve tais 

consumos, tendo em média cerca de 25m3 bimestralmente, indiciando assim que 
algo de anormal se passou, ou com o contador, ou com o consumo habitual do 
mesmo. 

 O artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto refere o seguinte: 

�Em casos de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos 
períodos em que não houve leitura, o consumo é avaliado: 

a) Pelo consumo média apurado entre as duas leituras 

consideradas válidas; 
b) Pelo consumo de equivalente período do ano anterior 

quando não existir a média referida na alínea; 
c) Pela média de consumo apurado nas leituras subsequentes 

à instalação do contador na falta dos elementos referidos 

nas alíneas a) e b).� 
 
Perante o exposto e tendo ainda em consideração os dados anteriormente enunciados 

continuamos a não ter elementos que justifiquem que os consumos não foram registados, apesar 

de concluirmos que os mesmos são anormalmente elevados para as características deste 

consumidor, porém deixamos à consideração superior a manutenção das facturas de consumo 

de água acima referidas, ou uma eventual redução da factura para os critérios previstos pelo 

artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 
 
A Câmara Municipal apreciados os documentos que se juntam em anexo (Anexo 6) e que 

aqui se dão por reproduzidos delibera autorizar a redução da factura n.º 6001054624 de 

140,80� e da factura n.º 6001060155 de 198,96� para o critério previsto na alínea a) do 

artigo 299º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



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

N.º 18/2006 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

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

pela firma �António Emílio Gomes e Filhos, Lda�. 
 

Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

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

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

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

do Brejo - Moita�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 

de Outubro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

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

N.º 18/2006 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
51 - 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 do Brejo -  Moita�, adjudicada à firma 

�António Emílio Gomes e Filhos, Lda� , o técnico Pedro Gomes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

15 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 949 DE 20 DE JULHO/2006 CONSTANTE 

NA ACTA N.º 17, COM A EPÍGRAFE: � ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, SITO EM BAIRRO DE CASAL DE ANJA 

N.º 6 - VIEIRA DE LEIRIA - A FAVOR DE MARIA DULCE MURTA FERRÃO�, POR 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DA ARRENDATÁRIA 
 
 
52 - Presente ofício, com registo de entrada n.º 12072, datado de 21/12/2006, de Maria Dulce 

Murta Ferrão, inquilina camarária residente em Bairro de Casal de Anja, n.º 6, Vieira de Leiria, 

a informar da sua incapacidade económica para efectuar a compra do imóvel, tal como se havia 

anteriormente proposto, mais concretamente em  27 de Abril de 2005. 
 

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

de 02/01/2007,  a dar conta da necessidade de revogar a deliberação n.º 949 de 20 de Julho 

de 2006, devido à falta de recursos financeiros da inquilina em questão, para adquirir a 

habitação. 

  

A Câmara analisou a referida informação e atendendo a que a actual situação económica 

de Maria Dulce Murta Ferrão a impede de adquirir o imóvel mencionado em epígrafe, 

delibera, nos termos do artigo n.º 140 do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, revogar a deliberação de câmara n.º 949, 

tomada em 20 de Julho de 2006. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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16 - TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA 

BLOCO N.º 44 1.º DTO � MOITA - PARA O 4.º DTO DO BLOCO M, SITO EM 

AVENIDADE DA LIBERDADE - CASAL DE MALTA -  POR MOTIVO DE 

ADEQUAÇÃO DA TIPOLOGIA HABITACIONAL À DIMENSÃO DO AGREGADO 

FAMILIAR 

 

 

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

de 02/01/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à transferência da inquilina Joana da 

Conceição Ramalho, residente num apartamento de tipologia T3, sito em Rua da Charnequinha 
bloco 44 1.º Direito, para um apartamento de tipologia T1, sito na Avenida da Liberdade, bloco 

M 4.º Direito, por motivo de adequação da tipologia habitacional ao tipo de agregado familiar 

existente e, que no caso em concreto é constituído por um só elemento. 
 

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 4.º Direito do Bloco M, sito na Avenida da Liberdade, Casal de Malta. 

 

Mais delibera arrendar o referido fogo a Joana da Conceição Ramalho, contribuinte 

fiscal número 151290687, pela renda mensal de 8,79� (oito euros e setenta e nove 

cêntimos), calculada ao abrigo do Regime de Renda Apoiada, nos termos do Decreto-lei 

n.º 166/93, de 7 de Maio, a partir de Fevereiro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA Nº 196 � 

A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 
 
 
54 - Presente processo relativo a uma candidatura ao Programa de Estímulo à Oferta de 

Emprego, remetido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do ofício com o 

registo de entrada n.º 52, de 02/01/2007 e do fax com o registo de entrada n.º 56, de 

10/01/2007, solicitando parecer da Câmara Municipal relativamente ao projecto do qual é 

promotor o seguinte candidato: 
 
Rui Jorge H. Coelho Marques � Criação de uma actividade de Comércio de Artigos 

Musicais/Prestação de Serviços, sob a forma jurídica de Empresário em Nome Individual, com 

a designação social de �Rui Jorge Marques � Equipamentos Musicais�, com sede social na 

Estrada da Nazaré, 10, Moita, Concelho de Marinha Grande e que visa a criação de 1 posto de 

trabalho. 
 
 A Câmara, depois de analisar o referido processo, e de acordo com o previsto na alínea 

a), do n.º 2, do art.º 24º, da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, delibera emitir 

parecer favorável sobre o projecto supramencionado, referente ao Programa de Estímulo 
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à Oferta de Emprego, alertando o promotor para a necessidade de requerer licença de 

utilização para o fim pretendido. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
18 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 196 � 

A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 
 
 
55 - Presente processo relativo a uma candidatura ao Programa de Estímulo à Oferta de 

Emprego, remetido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do ofício com o 

registo de entrada n.º 53, de 02/01/2007 e do fax com o registo de entrada n.º 56, de 

10/01/2007, solicitando parecer da Câmara Municipal relativamente ao projecto do qual é 

promotor o seguinte candidato: 
 
Vítor Manuel de Pinho Quaresma � Criação de uma actividade de Diagnósticos de 

Anomalias em Viaturas, sob a forma jurídica de Empresário em Nome Individual, com o CAE 

50200, com sede social na Rua Transformadores de Vidro, Lote 12, Ordem, Freguesia e  
Concelho de Marinha Grande e que visa a criação de 1 posto de trabalho. 
 

 A Câmara, depois de analisar o referido processo, e de acordo com o previsto na alínea 

a), do n.º 2, do art.º 24º, da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, delibera emitir 

parecer favorável sobre o projecto supramencionado, referente ao Programa de Estímulo 

à Oferta de Emprego. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
19 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 196 � 

A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 

 

 

56 - Presente processo relativo a uma candidatura ao Programa de Estímulo à Oferta de 

Emprego, remetido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do ofício com o 

registo de entrada n.º 88, de 03/01/2007 e do fax com o registo de entrada n.º 56, de 

10/01/2007, solicitando parecer da Câmara Municipal relativamente ao projecto do qual é 

promotor o seguinte candidato: 
 
David Meneses de Queiróz� Criação de uma actividade de Outras Actividades Recreativas, 

N.E., sob a forma jurídica de Empresário em Nome Individual, com o CAE  92720, com sede 
social na Rua 27, n.º 19 R/C Dt.º, Embra, Freguesia e Concelho de Marinha Grande e que visa 

a criação de 2 postos de trabalho. 
 

 A Câmara, depois de analisar o referido processo, e de acordo com o previsto na alínea 

a), do n.º 2, do art.º 24º, da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, delibera emitir 

parecer favorável sobre o projecto supramencionado, referente ao Programa de Estímulo 

à Oferta de Emprego, alertando o promotor para a necessidade de requerer licença de 

utilização para o fim pretendido. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO � PORTARIA N.º 196 � 

A/2001, DE 10 DE MARÇO � PEDIDO DE PARECER 

 
 
57 - Presente processo relativo a uma candidatura ao Programa de Estímulo à Oferta de 

Emprego, remetido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do ofício com o 

registo de entrada n.º 89, de 03/01/2007, solicitando parecer da Câmara Municipal 

relativamente ao projecto do qual é promotor o seguinte candidato: 
 
Nuno Filipe Orvalho Esperto � Criação de uma actividade de Prestação de Serviços de 

Animação Musical, sob a forma jurídica de Empresário em Nome Individual, com o CAE  

92342, com sede social na Rua das Cavadinhas, n.º 29, 1º Esq.º, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande e que visa a criação de 1 posto  de trabalho. 
 

 A Câmara, depois de analisar o referido processo, e de acordo com o previsto na alínea 

a), do n.º 2, do art.º 24º, da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, delibera emitir 

parecer favorável sobre o projecto supramencionado, referente ao Programa de Estímulo 

à Oferta de Emprego, alertando o promotor para a necessidade de requerer licença de 

utilização para o fim pretendido. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
21 - RENEGOCIAÇÃO DE DOIS LOTES REFERENTES AO PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO DE BENS DA EMPRESA INSOLVENTE JORGEN MORTENSEN LDA 

� CÁLICE GIGANTE E MARCA STEPHENS 
 
 
Presente:  
 

1. Informação n.º 002.2007_DGT, de 09 de Janeiro de 2007, relativa à renegociação de 

dois lotes referentes ao processo de aquisição de bens da empresa insolvente Jorgen 

Mortensen Lda;  
 
2. Oficio da Administradora da Insolvência Dr.ª Alexina Vila Maior, com o n.º de registo 

interno 10522 de 8 de Novembro de 2006, solicitando a renegociação de dois lotes 

(Cálice Gigante e Marca Stephens), uma vez que a Comissão de Credores não aceitou 

os valores inicialmente propostos. 
 

3. Informação n.º 020.2006 de 16 de Junho de 2006, presente na Reunião de Câmara de 21 

de Junho de 2006, onde constam os valores inicialmente propostos: Copo Gigante: 
�1500 e a Marca Stephens: �250. 

 
Face à argumentação constante nas Informações do Museu do Vidro e com base na nova 

análise efectuada ao processo, este considera elevar em 30% os valores propostos, uma vez 

que, face às necessidades globais em termos das suas prioridades de aquisição de bens com 

vista à representação da produção vidreira nacional e tendo em conta as verbas que têm vindo a 

ser disponibilizadas e actualmente disponíveis, não é possível exceder muito mais o valor já 

proposto. 
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Assim, à proposta inicial, propõe-se elevar em 30% o valor da oferta: mais �450 para o 

Cálice Gigante e �75 para a Marca Stephens. 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e toma conhecimento da intenção de oferecer 

mais 30% sobre o valor inicialmente proposto para aquisição dos lotes relativos ao Cálice 

Gigante e à Marca Stephens, por terem interesse histórico e museológico para o Museu do 

Vidro. 

 

 

22 - XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES � 1ª INFORMAÇÃO 

 

 

Presente mail da ANMP, com o registo n.º 371, de 11/01/2007, relativo à realização do seu 

XVII Congresso, a ter lugar nos dias 15 e 16 de Junho de 2007 na cidade de Ponta Delgada � 
Açores, que se anexa (Anexo 7). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

23 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. PRESIDENTE 

 

 

O Sr. Presidente deu a conhecer ao executivo a sua actividade, designadamente: 
 

- Atendimento de munícipes que se lhe dirigem; 
 
- Participação, no passado dia 10/01/2007, numa reunião na Câmara Municipal de Leiria, 

sobre a desinstalação do aterro sanitário da VALORLIS. 
A Câmara Municipal de Leiria contesta a deliberação da Assembleia Geral da empresa. 
Foi feita a tentativa prevista no acordo parassocial de conciliação entre os Sócios, mas 

não houve consenso entre as partes, tendo a Câmara Municipal de Leiria anunciado que 

vai levar o assunto para o Tribunal Arbitral. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa chegou à reunião nesta altura, a meio da 

exposição do Sr. Presidente, tendo-o questionado no sentido de saber qual a posição 

assumida pela Câmara na Assembleia Geral da VALORLIS, uma vez que veio no Jornal 

que a Câmara teria aceite sem exigir qualquer tipo de contrapartida, ao contrário do que 

tinha sido deliberado em reunião.  
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que ao aparecer uma proposta definitiva 
do maior accionista, na terceira reunião, ela veio como que anular tudo aquilo que tinha 
sido falado nas anteriores reuniões. 
 
O Sr. Presidente referiu que não é verdade aquilo que o Dr. João Paulo Pedrosa coloca,  
porque a posição da Câmara, que já lhe foi explicada várias vezes, era de subscrever a 

proposta inicial da Câmara Municipal de Leiria, sendo a sua posição a de defender 

sempre como contrapartida 50%/50%, o que nunca chegou a acontecer até à rotura por 

parte de Leiria. 
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O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que a deliberação da Câmara não foi 

defendida na Assembleia Geral da VALORLIS em que o Sr. Artur de Oliveira esteve 
presente. 
 
O Sr. Presidente referiu que o Sr. Dr. João Paulo Pedrosa estava a fazer uma discussão 

baseada em inverdades. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira esclareceu que quando a Câmara Municipal de 
Leiria alterou a sua posição, a proposta da Câmara caiu por terra. 
 
 O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse que o Sr. Vereador Artur de Oliveira e 
o Sr. Presidente o querem enganar, não o querem esclarecer nem dar as informações que 

lhes são pedidas. 
Deste modo disse que não continuava a discussão e abandonou  a reunião, não tendo 

regressado. 
 
Após a saída do Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa o Sr. Presidente disse o 

seguinte: 

 
�A posição da Câmara Municipal foi desde sempre de reclamar as verbas de 

50%/50%, desde as primeiras reuniões, inclusive já foi dada por mim esta informação 

na Assembleia Municipal, quando a Câmara de Leiria apresenta numa das Assembleias 

da VALORLIS a rotura com o que vinha acontecendo na atribuição de benefícios às 

localidades presumivelmente afectadas vinha-se discutindo nessas Assembleias a vossa 

contra proposta de a distribuição desses benefícios ser de 50%/50%, por Leiria e pela 

Marinha Grande, ao contrário do que defendia a proposta de Leiria, que era de 30% 

para a Marinha Grande e 70% para Leiria, condições iniciais da proposta de Leiria e 

subscrita pelos restantes accionistas da VALORLIS. 

A posição aqui defendida pelo colega Dr. João Paulo Pedrosa não corresponde à 

verdade apesar de várias vezes já ter sido esclarecido com estas informações que acabo 

de reiterar. Esta posição do Dr. João Paulo reiterada e apresentada com base em 

factos inexactos procura apenas e tão só uma posição de evidência para si e para o 

executivo anterior PS que não é verdadeira. 

A confirmá-lo consultem-se as actas das reuniões das Assembleias da VALORLIS dos 

anos de 2002 e mais recentemente de 2004, aquando a VALORLIS adquiriu os terrenos 

para o alargamento da exploração do aterro sanitário, reuniões onde ficou decidido 

pelos Presidentes das Câmaras que integravam já a VALORLIS, nomeadamente o da 

Marinha Grande, que o aterro iria ficar ali onde estava para além do período 

inicialmente previsto dos dez anos e nessa altura não ficou exigido nem estabelecido e 

nem sequer foi observado pelo Presidente da Câmara da Marinha Grande qualquer 

beneficio a ser concedido com investimento por parte da VALORLIS às povoações 

afectadas pela continuidade do aterro no mesmo sítio. Este beneficio só agora foi 

proposto e defendido por proposta de Leiria secundada e subscrita pela Marinha 

Grande. 

Esta é que é a verdade que está consignada nas actas das reuniões dos diversos órgãos 

que compõem a VALORLIS.� 

 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho interveio para deixar uma nota de preocupação 
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pelo abandono da reunião por parte do Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa, dado que já 

é a segunda vez que abandona uma reunião da Câmara. 
 
O Sr. Presidente continuou a dar nota da sua actividade: 
 

- Participação na reunião da OPEN; 
- Participação nas festas de aniversário das colectividades do concelho: Amieira, 

Garcia, Pero Neto, Ordem. Foi ainda convidado pelo Industrial Desportivo 
Vieirense e Desportivo Náutico, onde se fez representar pelo Sr. Vereador Dr. 

João Pedrosa. 
     
 

TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. � �PLANO DE 

ACTIVIDADES 2007 E 2007-2010�(PONTO 12 DA ORDEM DO DIA) 





58 - Presente o �Plano de Actividades 2007 e 2007-2010� da TUMG � TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M, que reflecte e quantifica os objectivos da 
empresa para o referido período, e que inclui os pareceres emitidos pelo Fiscal Único sobre os 

documentos de gestão previsional e sobre o valor das indemnizações compensatórias a receber 

pela empresa. 
 
De acordo com o artigo 15º, alínea c) dos estatutos da empresa e com o artigo 16º, alínea c), da 
Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto cabe à Câmara Municipal aprovar os instrumentos de gestão 

previsional da empresa municipal TUMG, E.M. 
 
A Câmara Municipal, concordando com as propostas apresentadas pelo Conselho de 

Administração da TUMG, E.M., delibera aprovar os instrumentos de gestão previsional 

para 2007 e 2007-2010, que se anexam e aqui se dão por integralmente reproduzidos 

(Anexo 4), de acordo com o artigo 15º, alínea c), dos estatutos da empresa e com o artigo 

16º, alínea c), da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, dos Srs. Vereadores Dr. 

Alberto Cascalho e Dr. João Pedrosa e do Sr. Presidente, e 1 abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Álvaro Pereira. 

 

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

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

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

E.M. 

 

 

ABATE DE BENS MÓVEIS � COMUNICAÇÕES EFECTUADAS NO PERÍODO DE 

01/01/2006 A 30/11/2006.(PONTO 14 DA ORDEM DO DIA) 

 

 
59 - Presente informação da Secção de Património n.º 62/2006 de 28/06/2006, reformulada em 

28/12/2006, referente ao abate de bens móveis listados em anexo (Anexo 8). 
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Considerando que o Dec-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, aprova o Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL); 
 
Considerando que este diploma legal prevê, na nota explicativa ao Balanço e à Demonstração 

de Resultados 8.2.8, que sejam evidenciadas nas demonstrações financeiras, entre outros: �(...) 

as alienações, transferências e abates de elementos do activo imobilizado, no exercício, 

devidamente justificados (...)� ; 
 
Considerando que de acordo com o estabelecido na alínea d) do n.º 1 do art.º 68 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, compete ao Presidente �(...) elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens móveis 

e imóveis do município (...)�; 
 
Considerando ainda que, compete ao Presidente nos termos da alínea h) do n.º 2 do art.º 68º 

do diploma legal anteriormente referido: �(...) promover todas as acções necessárias à 

administração corrente do património municipal e à sua conservação (...)�. 

 
Considerando que, a Norma de Controlo Interno publicada na II Série do D.R. Aviso n.º 

6505/2005 de 26 de Setembro estipula no n.º 3 do artigo 28º que: �(...) O auto de abate é 

confirmado pelo Presidente da Câmara, ou pelo Vereador com competência delegada para o 

efeito, depois de verificadas as condições para o respectivo abate (...)�; 
 
A Câmara toma conhecimento do acto praticado pelo Sr. Presidente em 28/12/2006. 

 

Mais delibera propor a alienação deste equipamento nos termos da alínea e) do n.º 1 do 

artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2005 de 

11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO. (PONTO 15 DA ORDEM DO DIA)  

 
 
Dado que não estava presente a totalidade dos membros do executivo, o Sr. Presidente retirou 
este processo, que deverá ser incluído na ordem do dia da próxima reunião. 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

expresso o contrário. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião pelas 10,15 

horas do dia 12/01/2007, depois de ter sido interrompida pelas 20,10 horas do dia 

11/01/2007 e recomeçada no dia seguinte, às 08,30 horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


