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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezasseis 

de Outubro de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Outubro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente em 

exercício, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 José Lebre Grácio. 

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

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa não esteve presente por se encontrar em 

Lisboa, em virtude de ontem ter tomado posse como deputado da Assembleia da República. 
 
O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira não esteve presente devido a consulta médica.  

    
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. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ANTÓNIA MARIA VIEIRA SIMÕES 

ROSA � DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009 
 

2. PEDIDO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO DE 

CICLOTURISMO � CASA DE PESSOAL DOS CIMENTOS CIBRA � DIA 17 

DE OUTUBRO DE 2009 
 

3. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
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Tendo em conta que no passado dia 11 de Outubro se realizaram eleições para os órgãos 

da autarquia, o Sr. Presidente da Câmara em exercício aproveitou esta ocasião para, 

publicamente, uma vez que já o fez pessoalmente, felicitar o partido vencedor, na pessoa 

do Sr. Dr. Álvaro Pereira, Presidente da Câmara eleito. 

Manifestou também toda a sua disponibilidade para colaborar em tudo o que for 

necessário, tendo sempre como objectivo final o trabalho em prol do concelho. 

 









1 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ANTÓNIA MARIA VIEIRA SIMÕES ROSA � 

DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009 

 

 

747 - Presente informação nº 119/FC/2009 de 12-10-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
�No dia 09 de Outubro de 2009 deu entrada um requerimento em nome de Antónia Maria 

Vieira Simões Rosa, no qual solicita a concessão de licença especial de ruído para a 

realização de Convívio de Festa de Aniversário, no dia 16 de Outubro de 2009, em local 

privado (Instalações da Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas), com os seguinte horário: 

 

 Dia 16 de Outubro de 2009 � Sexta-Feira - das 20.00h às 02.00h. 

 

   LLLiiiccceeennnçççaaa   pppaaarrraaa   rrreeeaaallliiizzzaaaçççãããooo   dddeee   dddiiivvveeerrrtttiiimmmeeennntttooosss   pppúúúbbbllliiicccooosss   aaaooo   aaarrr   lll iiivvvrrreee   

 

O presente pedido enquadra-se no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, que �regula 

o regime jurídico do licenciamento do exercício e da fiscalização das seguintes actividades: 

(...) 

f) Realização de espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e 

demais lugares públicos ao ar livre...� (cfr. art. 1.º). 

 

Dispõe o n.º 1 do art.º 29º, do diploma citado que �Os arraiais, romarias, bailes, provas 

desportivas e outros divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e demais lugares 

públicos ao ar livre dependem de licenciamento da câmara municipal, (...)�.   

 

No caso em questão estamos perante um divertimento em lugar privado (Instalações da 

Colectividade), não necessitando por isso de licenciamento municipal. 

 

   LLLiiiccceeennnçççaaa   EEEssspppeeeccciiiaaalll    dddeee   RRRuuuííídddooo   

 

O Regulamento Geral do Ruído, adiante designado por RGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

09/2007, de 17 de Janeiro, �(�) estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 

sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações.� (cfr. art. 1). 
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O nº 1 do art. 2º refere que �O presente Regulamento aplica-se às actividades ruidosas, 

permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade, 

(...)�. 

 

Para efeitos do Regulamento em análise, o seu artigo 3º preceitua o seguinte: 

�(...) entende-se por: 

a) (�) 

b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 

como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros 

divertimentos, feiras e mercados; 

(�) 

d) «Fonte de ruído» a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, 

estrutura ou infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir o seu efeito;� 

(�) 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de 

modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno � das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer � das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno � das 23 às 7 horas;� 

 

Da análise destes conceitos concluímos que, a actividade que se pretende desenvolver 

considera-se uma actividade ruidosa temporária, na medida em que não constituindo um acto 

isolado assume carácter não permanente, produzindo ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça no local onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 

encontrando-se ainda classificada na alínea f) do nº 1 do art.º 2º do RGR. 

 � (�) 

f) Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, (�);� 

 

Desta forma, dispõe o art.º 14.º que �É proibido o exercício de actividades ruidosas 

temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 

as 8 horas; (�)� 

 

No entanto e mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município, pode 

ser autorizado, em casos excepcionais e devidamente justificados, o exercício das actividades 

ruidosas temporárias previstas no artigo 14.º (cfr. Art.º 15º nº 1 na redacção dada pelo DL-

278/2007, de 1/08). 

 

Preceitua ainda o n.º 2 do mesmo artigo que �a licença especial de ruído é requerida pelo 

interessado com antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data de início da 

actividade indicando: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes.� 
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A actividade irá abranger 2 períodos de referência: 

 

 Dia 16 de Outubro de 2009 � Sexta-Feira - das 20.00h às 02.00h; 

(�) 

Atendendo a que: 

 Se encontram preenchidos os requisitos impostos pelos diplomas referidos; 

 Trata-se de um convívio entre familiares, amigos e associados da Sociedade 

Desportiva e Cultural das Trutas; 

Entendem estes serviços não haver inconveniente na concessão da licença especial de ruído.� 

 

A competência para emissão da licença especial de ruído está atribuída ao Município, de 

acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 09/2007, de 17 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 278/2007, de 
01 de Agosto, (tendo a mesma sido delegada no Presidente da Câmara, em reunião realizada no 

dia 20 de Novembro de 2007). De acordo com o n.º2 do artigo 1.º da Lei nº47/2005, de 29 de 

Agosto, que estabelece o Regime de Gestão Limitada dos Órgãos das Autarquias Locais e seus 

Titulares, considera-se �período de gestão aquele que medeia entre a realização de eleições e a 

tomada de posse dos novos órgãos eleitos�, pelo que nos termos do n.º1 do artigo 3.º da citada 

Lei, o Presidente da Câmara não tem competência para emitir a licença solicitada em epígrafe.  
 
A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar a concessão da licença 

especial de ruído. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

2 - PEDIDO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO DE CICLOTURISMO 

� CASA DE PESSOAL DOS CIMENTOS CIBRA � DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009 

 

 

748 - Presente informação nº 121/FC/2009 de 14-10-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 
�No dia 07 de Outubro de 2009 deu entrada na Câmara Municipal um requerimento em nome 

da Casa do Pessoal da Cibra - Pataias, com o registo de entrada n.ºE/12955/2009, no qual 

solicitam parecer para a realização de um Passeio de Cicloturismo, no dia 17 de Outubro de 

2009, uma vez que parte do trajecto incide na zona de São Pedro de Moel, com um número 

previsto de 50 participantes. A requerente informou estes Serviços de que a autorização para 

realização do Passeio foi solicitada à Câmara Municipal de Alcobaça. 

 

O traçado proposto dentro do Concelho da Marinha Grande, incide na parte poente deste 

concelho, prevê a utilização da estrada florestal da Burinhosa, Estrada florestal de Pedreanos 

até à Estrada de S. Pedro de Moel (EN 242-2). O passeio segue então pela estrada EN 242-2 

até encontrar o cruzamento da estrada junto à ribeira de S. Pedro, seguindo por esta até à 

Praia Velha seguindo pela Estrada Atlântica até ao Farol. 

O Passeio segue pelo Largo Forno da Cal, Av. do Farol, Praceta 25 de Abril, Av. da 

Liberdade, Praceta Pinhal do Rei, Estrada de S. Pedro, Praceta da Central Eléctrica, Estrada 

Atlântica até Pataias, administrativamente fora do Concelho. 
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   EEEmmmiiissssssãããooo   dddeee   pppaaarrreeeccceeerrr      pppaaarrraaa   aaa   rrreeeaaallliiizzzaaaçççãããooo   dddeee   aaaccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   nnnaaasss   vvviiiaaasss   pppúúúbbbllliiicccaaasss   qqquuueee   pppooossssssaaammm   

aaafffeeeccctttaaarrr   ooo   tttrrrââânnnsssiiitttooo   nnnooorrrmmmaaalll   

 

O art.1º do Decreto Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março prevê a aplicação à utilização 

das vias públicas para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou outras 

que possam afectar o trânsito normal. 

 
No caso em apreço, aplica-se o disposto no art.º 6.º, do diploma citado, com a epígrafe 

�Manifestações desportivas�. 

 

De acordo com o nº2 do art.3.º, do referido diploma, �para efeitos de instrução do pedido de 

autorização, a entidade organizadora deve apresentar os seguintes documentos: 

 

�(�) 

e) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja 

a Câmara Municipal onde o pedido é apresentado.� 

 

Preceitua ainda o n.º2 do artigo 8.º que �Os pareceres referidos nas alíneas d) e e) do n.º2 do 

artigo 3.º e nas alíneas d) e e) do n.º2 do artigo 7.º, quando desfavoráveis, são vinculativos.� 

 

Foram solicitados pareceres: 

 

 à DIRM � Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais que informou que 

�Atendendo ao percurso definido, não vemos qualquer inconveniente na 

pretensão em apreço.� 

 

 à DOPU � Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico que informou 

que �(�) Face ao exposto não se vê inconvenientes para a realização do 

referido passeio.� 

(�) 

Atendendo a que os pareceres solicitados aos Serviços desta Câmara são positivos, entende 

esta Secção não haver inconveniente na emissão de parecer, nos termos da alínea e) do n.º 2 

do artigo 3.º do diploma em análise.� 

 
A competência para emissão do parecer para a realização nas vias públicas de actividades de 

carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito normal, é da Câmara 

Municipal sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar (cfr. Alínea e) do n.º2 do art.º 3.º 

do Decreto Regulamentar n.º2-A/2009, de 24 de Março), tendo a mesma sido delegada no 

Presidente da Câmara, em reunião realizada no dia 20 de Novembro de 2007. De acordo com o 

n.º2 do artigo 1.º da Lei n.º47/2005, de 29 de Agosto, que estabelece o Regime de Gestão 

Limitada dos Órgãos das Autarquias Locais e seus Titulares, considera-se �período de gestão 

aquele que medeia entre a realização de eleições e a tomada de posse dos novos órgãos eleitos�, 

pelo que nos termos do n.º1 do artigo 3.º da citada Lei, o Presidente da Câmara não tem 

competência para emitir o parecer solicitado em epígrafe.  
 

A Câmara, depois de analisar a informação, delibera, ao abrigo do art.º 3.º, n.º 2, alínea e) 

do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, de acordo com o traçado 

apresentado, tendo em conta o percurso tal como descrito e os pareceres favoráveis das 
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entidades envolvidas, emitir parecer favorável para a realização do referido passeio, no 

período indicado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo diário da Tesouraria Municipal, n.º 198, referente ao dia quinze de Outubro de 
dois mil e nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 

3.005.510,41 � (três milhões, cinco mil quinhentos e dez euros e quarenta e um cêntimo). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 







 

Antes de terminar a reunião, o Sr. Vereador Sérgio Moiteiro despediu-se do executivo, 

traçando um breve balanço dos dois anos de exercício desta função, tendo agradecido 

toda a colaboração que lhe foi prestada, nomeadamente nas reuniões camarárias, e que 

lhe permitiu alargar e enriquecer os seus conhecimentos.  

Terminou manifestando toda a sua disponibilidade para colaborar em tudo o que seja 

necessário. 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

749 - 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. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 15,15 

horas. 

 

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

Coordenadora Técnica, 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 Secretária da reunião 

 


