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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia três de 

Setembro de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos três dias do mês de Setembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 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; 
 Artur Pereira de Oliveira 

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

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa não esteve presente. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira chegou à reunião pelas 15,15 horas, 

quando se iniciava a ordem do dia. 
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. REQ N.º 3761/08 -  PC N.º  767/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 

2. REQ N.º 3763/08 - PC N.º 768/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 

3. REQ N.º 3765/08 - PC N.º 769/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 
4. REQ N.º 3767/08 � PC N.º 770/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 
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5. REQ N.º 3769/08 � PC N.º 771/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 
6. REQ N.º 2073/09 � PC N.º 176/09 � ELECTROFER II � CONSTRUÇÕES 

METÁLICAS, LDA 

 

7. REQ N.º 3892/05 � PC N.º 802/05 � SARBLOCO � SOC. AREIAS BLOCOS E 

FAB. DE CIMENTO, LDA 

 

8. REQ N.º 3537/08 � PC N.º 368/08 � FERNANDO CARRIÇA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA 

 

9. REQ N.º 1919/09 � PC N.º 685/05 � GABAME � CONSTRUÇÕES 

METALOMECÂNICAS, LDA 

 

10. REQ N.º 1694/09 � PC N.º 106/08 � MP TOOL � ENGª E PRODUÇÃO DE 

MOLDES, LDA 

 

11. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE � CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 06/2004 

APROVIS/DASU/HIG � RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PELO PERÍODO DE UM ANO  

 

12. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 44/09 � AP/DIF/CTB � AUDITORIA 

EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O 

ANO DE 2009 � APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

 

13. 14.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 

14. PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 97/CO/2006, NO QUAL É 

ARGUIDO CLÁUDIO MANUEL VIEIRA CABRAL. DECISÃO FINAL. 

 
15. PROCESSO N.º 342-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

AUMENTO DO NÚMERO DE  COMPARTES (ARTIGO 54º DA LEI DAS 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23/08, COM AS ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). 

 
16. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

17. DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS 1º CEB DO CONCELHO 

 
18. �CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DO BOCO/ SUB BACIA 2 � 

VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 28/2009 (DIRM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
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19. �REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DOS 

OLEIROS - EMBRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 37/2009 (DIRM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

20. �CONSTRUÇÃO DA 2ª CÉLULA DO RESERVATÓRIO APOIADO DA PRAIA 

DA VIEIRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 53/2009 (DIRM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
21. APOIO AO CONCURSO JOVEM LITERÁRIO 2009 - PRÉMIO ANUAL DE 

ESCRITA DE POESIA E DE CONTO DA MARINHA GRANDE. 

 
22. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

1 - Assuntos fora de agenda � O Sr. Presidente solicitou a inclusão e votação de assuntos não 

incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que os mesmos 

serão apreciados após os assuntos que constituem a ordem do dia da presente reunião. 
 

 

2 - O Sr. Vereador Dr. José Lebre perguntou se a Câmara já emitiu a licença da Barbosa e 

Almeida, e, em caso afirmativo, em que data. 
 
O Sr. Presidente respondeu ao Sr. Vereador dizendo que vai remeter o pedido aos serviços, 

para informarem. 




3 - O Sr. Vereador Artur de Oliveira apresentou o pedido que lhe chegou, relativo à 

requisição de contador de água para um terreno sem construção. 
 
O Sr. Presidente disse que não é possível atender o pedido, uma vez que as ligações de água à 

rede pública estão devidamente regulamentadas. 




4 - O Sr. Presidente deu conta da reunião havida com o Director Geral do Tesouro e 

Património do Estado e com o Sub-Director, em que estiveram presentes por parte da Câmara, 

para além dele próprio, a Chefe da DOPU � Divisão de Ordenamento e Planeamento 

Urbanístico e o Dr. Luís Trindade. 
Nesta reunião foram tratados os seguintes assuntos: 

 interesse da Câmara em adquirir as instalações da J. Ferreira Custódio; 
 renegociação das condições para aquisição de terrenos para expansão da Zona Industrial 

da Marinha Grande � a Câmara vai passar a escrito e fundamentar o seu pedido de 

reavaliação, comprometendo-se o Governo a fazer avançar o processo o mais 

rapidamente possível  
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1 - REQ N.º 3761/08 -  PC N.º  767/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 
LOCAL: RUA VASCO DA GAMA � LOTE 1 � CASAL DOS OSSOS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO   

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES 

 

 

595 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação e 

Comércio, levado a efeito no Lote 1 pertencente ao Loteamento Urbano sito na Rua Vasco da 

Gama, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 40/2001, de 24/01/2001, prorrogado através dos Alvará n.º 158/2002, de 

07/03/2002 e n.º 121/2003, de 21/04/2003, sendo este último prorrogado em 30/03/2005. 
 
Presente anterior deliberação de Câmara datada de 23/08/2007, recaída sob o requerimento n.º 
1131/05, de 06/12, apresentado por Carlos Maia Pinto, Administrador (Judicial) Único, 

nomeado pelo Tribunal de Leiria, no processo especial de recuperação da empresa �Pimenta e 

Antunes, Sociedade de Construções Civis, Lda.�, solicitando as prorrogações dos Alvarás de 

Licença de Construção das obras a cargo da empresa Pimenta & Antunes, Sociedade de 

Construções Civis, Lda., transcrevendo-se: 
 

 �� 

A Câmara deliberou: 

Informar reconhecer o interesse na conclusão das obras, não se mostrando aconselhável a 

demolição das mesmas por razões técnicas e económicas, pelo que deverá ser requerida, para 

cada uma delas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

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

de uma licença especial para a sua conclusão. 

Deliberou informar igualmente que, no que respeita às alterações mencionadas no n.º 5 do 

requerimento em causa, deverá apresentar os elementos necessários à correcta apreciação e 

decisão municipal, no âmbito do regime Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor. 

��   

 

Presentes projectos de alterações aos projectos que serviram de base ao licenciamento inicial, 

dispondo de pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
que atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação das alterações 

efectuadas durante o decorrer da obra, bem como do Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara 

Municipal, enquadrando os efeitos da declaração ou não declaração de caducidade do 
respectivo Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa.    

 

Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e a anterior deliberação referida, a Câmara deliberou não declarar a 

caducidade do Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa e deferir a 

aprovação dos projectos de alterações ao processo de licenciamento da construção do 

Edifício de Habitação e Comércio, por se verificar que os mesmos continuam a garantir 

os pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo da 

apresentação de termos de responsabilidade dos autores dos projectos de alterações, 
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elaborados de acordo com as especificações definidas no Anexo I da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

2 - REQ N.º 3763/08 - PC N.º 768/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 
LOCAL: RUA VASCO DA GAMA � LOTE 2 � CASAL DOS OSSOS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES  

 

 

596 � Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação e 

Comércio, levado a efeito no Lote 2 pertencente ao Loteamento Urbano sito na Rua Vasco da 

Gama, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 41/2001, de 24/01/2001, prorrogado através dos Alvará n.º 192/2002, de 

19/03/2002 e n.º 180/2003, de 21/04/2003, sendo este último prorrogado em 30/03/2005. 
 
Presente anterior deliberação de Câmara datada de 23/08/2007, recaída sob o requerimento n.º 

1131/05, de 06/12, apresentado por Carlos Maia Pinto, Administrador (Judicial) Único, 

nomeado pelo Tribunal de Leiria, no processo especial de recuperação da empresa �Pimenta e 

Antunes, Sociedade de Construções Civis, Lda.�, solicitando as prorrogações dos Alvarás de 

Licença de Construção das obras a cargo da empresa Pimenta & Antunes, Sociedade de 

Construções Civis, Lda., transcrevendo-se: 
 

 �� 

A Câmara deliberou: 

Informar reconhecer o interesse na conclusão das obras, não se mostrando aconselhável a 

demolição das mesmas por razões técnicas e económicas, pelo que deverá ser requerida, para 

cada uma delas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

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

de uma licença especial para a sua conclusão. 

Deliberou informar igualmente que, no que respeita às alterações mencionadas no n.º 5 do 

requerimento em causa, deverá apresentar os elementos necessários à correcta apreciação e 

decisão municipal, no âmbito do regime Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor. 

��   

 
Presentes projectos de alterações aos projectos que serviram de base ao licenciamento inicial, 

dispondo de pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

que atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação das alterações 

efectuadas durante o decorrer da obra, bem como do Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara 

Municipal, enquadrando os efeitos da declaração ou não declaração de caducidade do 

respectivo Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa.    
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Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e a anterior deliberação referida, a Câmara deliberou não declarar a 

caducidade do Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa e deferir a 

aprovação dos projectos de alterações ao processo de licenciamento da construção do 

Edifício de Habitação e Comércio, por se verificar que os mesmos continuam a garantir 

os pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo da 

apresentação de termos de responsabilidade dos autores dos projectos de alterações, 

elaborados de acordo com as especificações definidas no Anexo I da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 � REQ N.º 3765/08 - PC N.º 769/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 
LOCAL: RUA VASCO DA GAMA � LOTE 3 � CASAL DOS OSSOS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

 

FASE: PROJECTOS DE ALTERAÇÕES 

 
 
597 � Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação, 

levado a efeito no Lote 3 pertencente ao Loteamento Urbano sito na Rua Vasco da Gama, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 156/2001, de 22/02/2001, prorrogado através dos Alvará n.º 195/2002, de 

19/03/2002 e n.º 146/2003, de 21/04/2003. 
 
Presente anterior deliberação de Câmara datada de 23/08/2007, recaída sob o requerimento n.º 

1131/05, de 06/12, apresentado por Carlos Maia Pinto, Administrador (Judicial) Único, 

nomeado pelo Tribunal de Leiria, no processo especial de recuperação da empresa �Pimenta e 

Antunes, Sociedade de Construções Civis, Lda.�, solicitando as prorrogações dos Alvarás de 

Licença de Construção das obras a cargo da empresa Pimenta & Antunes, Sociedade de 

Construções Civis, Lda., transcrevendo-se: 
 

 �� 

A Câmara deliberou: 

Informar reconhecer o interesse na conclusão das obras, não se mostrando aconselhável a 

demolição das mesmas por razões técnicas e económicas, pelo que deverá ser requerida, para 

cada uma delas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

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

de uma licença especial para a sua conclusão. 

Deliberou informar igualmente que, no que respeita às alterações mencionadas no n.º 5 do 

requerimento em causa, deverá apresentar os elementos necessários à correcta apreciação e 

decisão municipal, no âmbito do regime Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor. 

��   

 
Presentes projectos de alterações aos projectos que serviram de base ao licenciamento inicial, 

dispondo de pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
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que atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação das alterações 

efectuadas durante o decorrer da obra, bem como do Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara 

Municipal, enquadrando os efeitos da declaração ou não declaração de caducidade do 

respectivo Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa.    
 

Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e a anterior deliberação referida, a Câmara deliberou não declarar a 

caducidade do Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa e deferir a 

aprovação dos projectos de alterações ao processo de licenciamento da construção do 

Edifício de Habitação, por se verificar que os mesmos continuam a garantir os 

pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo da 

apresentação de termos de responsabilidade dos autores dos projectos de alterações, 

elaborados de acordo com as especificações definidas no Anexo I da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ N.º 3767/08 � PC N.º  770/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 

LOCAL: RUA VASCO DA GAMA � LOTE 4 � CASAL DOS OSSOS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES 

 

 

598 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação, 

levado a efeito no Lote 4 pertencente ao Loteamento Urbano sito na Rua Vasco da Gama, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 154/2001, de 22/02/2001, prorrogado através dos Alvará n.º 197/2002, de 

19/03/2002 e n.º 177/2003, de 21/04/2003, sendo este último prorrogado em 30/03/2005. 
 
Presente anterior deliberação de Câmara datada de 23/08/2007, recaída sob o requerimento n.º 

1131/05, de 06/12, apresentado por Carlos Maia Pinto, Administrador (Judicial) Único, 

nomeado pelo Tribunal de Leiria, no processo especial de recuperação da empresa �Pimenta e 

Antunes, Sociedade de Construções Civis, Lda.�, solicitando as prorrogações dos Alvarás de 

Licença de Construção das obras a cargo da empresa Pimenta & Antunes, Sociedade de 

Construções Civis, Lda., transcrevendo-se: 
 

 �� 

A Câmara deliberou: 

Informar reconhecer o interesse na conclusão das obras, não se mostrando aconselhável a 

demolição das mesmas por razões técnicas e económicas, pelo que deverá ser requerida, para 

cada uma delas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

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

de uma licença especial para a sua conclusão. 
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Deliberou informar igualmente que, no que respeita às alterações mencionadas no n.º 5 do 

requerimento em causa, deverá apresentar os elementos necessários à correcta apreciação e 

decisão municipal, no âmbito do regime Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor. 

��   

 

Presentes projectos de alterações aos projectos que serviram de base ao licenciamento inicial, 

dispondo de pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

que atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação das alterações 

efectuadas durante o decorrer da obra, bem como do Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara 

Municipal, enquadrando os efeitos da declaração ou não declaração de caducidade do 

respectivo Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa.    
 

Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e a anterior deliberação referida, a Câmara deliberou não declarar a 

caducidade do Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa e deferir a 

aprovação dos projectos de alterações ao processo de licenciamento da construção do 

Edifício de Habitação, por se verificar que os mesmos continuam a garantir os 

pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo da 

apresentação de termos de responsabilidade dos autores dos projectos de alterações, 

elaborados de acordo com as especificações definidas no Anexo I da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - REQ N.º 3769/08 � PC N.º  771/00 � BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

 

LOCAL: RUA VASCO DA GAMA � LOTE 5 � CASAL DOS OSSOS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES 

 

 

599 � Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação, 

levado a efeito no Lote 5 pertencente ao Loteamento Urbano sito na Rua Vasco da Gama, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 155/2001, de 22/02/2001, prorrogado através dos Alvará n.º 196/2002, de 

19/03/2002 e n.º 181/2003, de 21/04/2003, sendo este último prorrogado em 30/03/2005. 
 
Presente anterior deliberação de Câmara datada de 23/08/2007, recaída sob o requerimento n.º 

1131/05, de 06/12, apresentado por Carlos Maia Pinto, Administrador (Judicial) Único, 

nomeado pelo Tribunal de Leiria, no processo especial de recuperação da empresa �Pimenta e 

Antunes, Sociedade de Construções Civis, Lda.�, solicitando as prorrogações dos Alvarás de 

Licença de Construção das obras a cargo da empresa Pimenta & Antunes, Sociedade de 

Construções Civis, Lda., transcrevendo-se: 
 
 �� 

A Câmara deliberou: 
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Informar reconhecer o interesse na conclusão das obras, não se mostrando aconselhável a 

demolição das mesmas por razões técnicas e económicas, pelo que deverá ser requerida, para 

cada uma delas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 88.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

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

uma licença especial para a sua conclusão. 

Deliberou informar igualmente que, no que respeita às alterações mencionadas no n.º 5 do 

requerimento em causa, deverá apresentar os elementos necessários à correcta apreciação e 

decisão municipal, no âmbito do regime Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor. 

��   

 
Presentes projectos de alterações aos projectos que serviram de base ao licenciamento inicial, 

dispondo de pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

que atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação das alterações 

efectuadas durante o decorrer da obra, bem como do Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara 

Municipal, enquadrando os efeitos da declaração ou não declaração de caducidade do 

respectivo Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa.    
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e a anterior deliberação referida, a Câmara deliberou não declarar a 

caducidade do Alvará de Construção que legitimou a edificação em causa e deferir a 

aprovação dos projectos de alterações ao processo de licenciamento da construção do 

Edifício de Habitação, por se verificar que os mesmos continuam a garantir os 

pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo da 

apresentação de termos de responsabilidade dos autores dos projectos de alterações, 

elaborados de acordo com as especificações definidas no Anexo I da Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
6 - REQ N.º 2073/09 � PC N.º  176/09 � ELECTROFER II � CONSTRUÇÕES 

METÁLICAS, LDA 

 

LOCAL: ESTRADA DOS GUILHERMES � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 

FASE: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

 

600 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de construção de um Edifício 

Industrial, a levar a efeito na designada Área de Expansão da Zona Industrial da Marinha 
Grande, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
  
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou: 

 

Informar ser viável a proposta de construção do Edifício Industrial, sendo que, em 

eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, a aprovação do projecto 

de arquitectura seria condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos: 
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1. A certidão a emitir pela Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, deverá 

conter a rectificação da área total da parcela, de acordo com os limites da propriedade 

indicados nas peças desenhadas; 

 

2. Deverá considerar a totalidade da área da faixa de 15 metros, paralela à Estrada dos 

Guilhermes, como área de cedência para o domínio público; 

 

3. Garantir a execução do prolongamento das Redes de Águas Domésticas e Pluviais, 

desde o entroncamento da Rua das Fontainhas com a Estrada dos Guilhermes, até ao 

prédio em referência, de acordo com indicações a fornecer pelos serviços camarários; 

 

4. Executar todos os arranjos exteriores previstos na faixa de 15 metros, paralela à 

Estrada dos Guilhermes, incluindo passeio, gare de estacionamento, arruamento, 

zonas verdes e iluminação pública; 

 

Mais deliberou informar, que a proposta de construção pretendida, ficará condicionada à 

garantia do cumprimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente as definidas no Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande, no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, no Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, no Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, no 

Regime de Exercício da Actividade Industrial e na demais legislação em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - REQ N.º 3892/05 � PC N.º  802/05 � SARBLOCO � SOC. AREIAS BLOCOS E FAB. 

DE CIMENTO, LDA 

 

LOCAL: RUA DA BENTA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

 

601 � Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de construção de um 

Conjunto Habitacional, dispondo de 2 pisos acima da cota de soleira, composto por 32 fracções 

(28 fogos de tipologia T1 e 4 fogos de tipologia T3), prevendo ainda a construção de cave 

destinada a estacionamento automóvel e arrumos. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou informar não ser viável a proposta de construção do Conjunto 

Habitacional referido, nos moldes apresentados, sendo que, em eventual pedido de 

licenciamento, nos termos agora propostos, o projecto de arquitectura seria passível de 

indeferimento, baseado no disposto na alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 04/06, designadamente por: 

 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 
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a) Alínea d) do n.º 2.1 do artigo 22.º do RMEU, por não assegurar uma faixa de 

circulação automóvel com uma largura mínima livre de 5,50m, face à proposta de 

estacionamento disposto perpendicularmente à mesma; 

 

b) N.º 1 do artigo 18.º do RSCIEH, disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/02, por 

propor ligação entre o 1.º andar e o piso de sótão, através de caixa de escadas 

interiores de acesso, parcialmente em caracol; 

 

c) Portaria n.º 1136/01, de 25/09, por não assegurar uma largura regulamentar mínima 

de 6,50m relativamente à faixa de rodagem ao longo da Rua da Benta, devendo 

garantir um raio de concordância no cruzamento do novo arruamento com a Rua 

da Benta, em ambos os lados da intercepção, com um valor não inferior a 12m; 

 

d) Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, por não assegurar uma largura 

mínima de 2,25m do passeio proposto ao longo da Rua da Benta; 

 

e) Os lugares de estacionamento propostos na perpendicular ao lancil do passeio 

previsto ao longo da Rua da Benta, deverão garantir uma largura mínima de 2,50m. 

Devem ser previstos lugares de estacionamento destinados a pessoas com mobilidade 

condicionada, nos termos do Decreto-lei n.º 123/97, de 22 de Maio, com dimensões 

em planta, com o mínimo de 5,50m x 3,30m. No entanto, face às características 

daquele arruamento e à impossibilidade do seu alargamento, o estacionamento 

perpendicular proposto deverá ser substituído por estacionamento longitudinal.  

 

2. A operação urbanística constituir, comprovadamente uma sobrecarga incompatível 

para as infra-estruturas existentes e implicar para o município, a realização de 

trabalhos por este não previstos, designadamente ao nível das redes de drenagem de 

águas residuais pluviais existentes nas imediações, sendo que, o colector pluvial na 

Rua da Estação, com um diâmetro DN 800mm, não admite possibilidade de ligação, 

face à profundidade de escoamento que apresenta e o colector pluvial na Rua Manuel 

Laranjeira Guerra, com um diâmetro DN 400mm, não dispõe de possibilidade de 

ligação, por ser incomportável a existência de mais ligações a este colector, 

contribuindo desta forma a proposta, para o agravamento substancial das condições 

actualmente existentes, podendo originar de futuro, situações de sobrecarga efectiva e 

eventuais rupturas. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que a pretensão poderá vir a ter condições de ser 

viabilizada, desde que cumpra os aspectos anteriormente referidos bem como outros que 

se encontram expressos nas informações técnicas dos serviços, devendo antes da 

apresentação de eventual pedido reformulado, consultar previamente a Divisão de 

Licenciamento de Obras Particulares. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - REQ N.º 3537/08 � PC N.º  368/08 � FERNANDO CARRIÇA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 03/09/2009 

Acta n.º 20 

 

 13 

LOCAL: RUA FRANKELIM VIEIRA DIAS / RUA SANTO ANTÓNIO PLATINA � 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUEITECTURA 

 

Processo retirado para melhor análise. 
 
 
9 - REQ N.º 1919/09 � PC N.º  685/05 � GABAME � CONSTRUÇÕES 

METALOMECÂNICAS, LDA 

 

LOCAL: ZONA INDUSTRIAL, LOTE 36-B � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO LICENCIAMENTO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES 

 

 

602 - Presente Processo de Obras n.º 992/96, relativo à Construção de Unidade Industrial, 
levada a efeito no Lote 36-B, da Zona Industrial da Marinha Grande, Freguesia e Concelho de 
Marinha Grande, aprovado por Deliberações tomadas em Reuniões de Câmara realizadas em 

03/10/1996, 06/02/1997 e 17/04/1997, com correspondente emissão de Alvará de Licença de 

Construção n.º 281/1997, de 22/04 e Alvará de Licença de Utilização n.º 59/1999, de 30/04. 
 
Presentes Projectos de Arquitectura e Especialidades referente à Alteração e Ampliação de 

Instalações Industriais, aprovados por Deliberações tomadas em Reuniões de Câmara 

realizadas em 16/03/2006 e 20/07/2006, respectivamente, a que correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção n.º 283/2006, de 04/10. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades anteriormente 
aprovados, tendo em vista sanar as desconformidades detectadas no âmbito da realização da 

respectiva vistoria, dispondo das informações técnicas dos serviços que atestam estarem aptos a 

merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação dos projectos 

referentes às alterações efectuadas à Unidade Industrial licenciada. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - REQ N.º 1694/09 � PC N.º  106/08 � MP TOOL � ENGª E PRODUÇÃO DE 

MOLDES, LDA 

 

LOCAL: ESTRADA DE LEIRIA, N.º 210 � EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE INDUSTRIAL 
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FASE: VISTORIA DE INFRAESTRUTURAS 

 

 

603 - Presente requerimento de MPTOOL � Engenharia e Produção de Moldes, Lda., titular do 
Processo de Obras n.º 106/08, com Alvará de Licença de Construção n.º 223/08, de 22/10/2008, 

referente ao Licenciamento da Construção de Edifício de Escritórios e Naves Industriais, 

levado a efeito no prédio sito em Cumeiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a 
solicitar a recepção provisória das obras de urbanização efectuadas, nomeadamente infra-
estrutura viária, rede de abastecimento de água e redes de drenagem de águas residuais 

doméstica e pluvial.   
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do respectivo da comissão de vistoria, a Câmara delibera 

aceitar a recepção provisória parcial das obras de urbanização supra referidas, conforme 

auto anexo e mandar libertar 60% do montante da Garantia Bancária n.º 

2539.001251.893, datada de 9 de Outubro de 2008, da Caixa Geral de Depósitos, no valor 

de EUR 156.755,40 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e 

quarenta cêntimos), ficando retidos 40% da referida garantia bancária, no montante de 

EUR 62.702,16 (sessenta e dois mil setecentos e dois euros e dezasseis cêntimos), até a 

recepção definitiva das referidas obras de urbanização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

No cumprimento da deliberação camarária de 13/12/2007, foi dado conhecimento a todo o 

executivo da listagem dos processos de obras particulares decididos por despacho do Sr. 
Vereador do Urbanismo, proferido no âmbito da subdelegação de competências, cujo conteúdo 

se dá por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 1). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  





11 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE � CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 06/2004 

APROVIS/DASU/HIG � RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PELO PERÍODO DE UM ANO  

 

 

604 � No dia 25 de Agosto de 2004, foi celebrado o contrato de prestação de serviços de 

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e serviço de fornecimento, manutenção, 

substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no concelho da Marinha Grande. 
 
O referido contrato foi objecto de visto pelo Tribunal de Contas em sessão diária de visto de 
16-09-2004, sendo estabelecido na cláusula primeira do mesmo que este �(�)decorrerá pelo 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 03/09/2009 

Acta n.º 20 

 

 15 

período de 5 anos e terá início no décimo dia útil a contar do visto do Tribunal de Contas e é 

renovável por períodos de um ano se a isso nenhuma das partes se opuser com a antecedência 

mínima de 120 dias, de acordo com o art.º 1.º da parte II do Caderno de Encargos � Cláusulas 

Técnicas.(�)�. 

 
Presente informação dos serviços da DASU- Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na qual 

é proposta a renovação da prestação do serviço com a empresa Pragosa Ambiente SA/ 

Ecoambiente SA � Agrupamento Complementar de Empresas, ACE pelo período de um ano, 

considerando que �(�)a prestação do serviço tem sido efectuada de forma exemplar pela 

empresa, sem que haja qualquer referência negativa sobre a prestação da mesma(�)�. 

 

Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal delibera, atentos os 

termos do contrato celebrado, renovar a prestação do serviço com a empresa Pragosa 

Ambiente SA/ Ecoambiente SA � Agrupamento Complementar de Empresas, ACE pelo 

período de um ano, atento o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho e nas alíneas d) e q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



12 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 44/09 � AP/DIF/CTB � AUDITORIA EXTERNA 

ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2009 � 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

 

 

605 - Presente processo de aquisição nº 44/09 � AP/DIF, cujo objecto é a contratação de 

serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas de 2009 do Município da 

Marinha Grande, deliberado em Assembleia Municipal de 30/06/09, sob proposta da Câmara 

Municipal de 23/06/09, tendo sido nomeado como auditor externo do Município da Marinha 

Grande para o ano de 2009 a empresa Ana Calado Pinto & Pedro de Campos Machado, SROC, 
LDA, pelo montante total de 13.650,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos do nº2 do artº 48º da Lei n.º2/2007 de 15 de Janeiro � Lei das Finanças Locais. 
 

Face ao exposto e atento a que o contrato implica a redução a escrito, nos termos do n.º 1 

do artº 94º e alínea a) do n.º 1 do artº 95º do CCP � Código dos Contratos Públicos, a 

Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do contrato, dada por reproduzida e anexa 

(Anexo 2), nos termos do n.º2, do artº 98º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





13 - 14.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

 

606 - Presente proposta da 14ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
12ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 539.330,00 euros nos 
reforços e de 539.330,00 euros nas anulações; 
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12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 436.830,00 euros 
nos reforços e de 536.830,00 euros nas anulações; 
Procedeu-se à inscrição em 2010 de 240.000,00 euros na acção 2001/I/282 � Projecto de 
Reconversão do Edifício da Resinagem, e em 2011 de 300.000,00 euros na acção 2003/I/117 � 
Rua da Indústria; e anulação em 2010 de 201.300,00 euros na acção 2003/I/117 � Rua da 
Indústria e anulação de 338.700,00 euros na acção 2008/I/148 � Aquisição das Antigas Fábrica 

de Vidros da J. Ferreira Custódio em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.  
12ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 102.500,00 euros 
nos reforços e de 2.500,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 14ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




14 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 97/CO/2006, NO QUAL É ARGUIDO 

CLÁUDIO MANUEL VIEIRA CABRAL. DECISÃO FINAL. 

 
  
607 - Presente processo de contra-ordenação nº 97/CO/2006, no âmbito do qual é arguido 

Cláudio Manuel Vieira Cabral. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, profere 

contra Cláudio Manuel Vieira Cabral, a seguinte 
 
 

Deliberação 

(artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
I � ARGUIDO 
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Cláudio Manuel Vieira Cabral, contribuinte nº188 553 800, residente em Rua da Boavista nº2, 

Praia da Vieira 2430-688 -Vieira de Leiria. 
 
II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem o arguido acusado, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março 
por no dia 22 de Setembro de 2006, pelas 16H00, ter sido constatado que mantinha o 
estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Churrasqueira Cabral�, sito na Rua 

da Boavista, nº 2, Praia da Vieira, em pleno funcionamento, sem para o efeito possuir o 

necessário alvará de licença de utilização para serviços de restauração e/ou bebidas, 
constituindo uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g), nº 1 e nº 5 do artigo 38º 

do referido Decreto-Lei, com coima aplicável a pessoas singulares de 500 a 3740, 90 Euros. 
 
 

III � PROVAS 

 

Os factos imputados ao arguido foram constatados pelo Fiscal Municipal Carlos Duarte, na 
sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 e 3 dos autos). 
Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 4 de Outubro de 

2006, no âmbito do qual foi o arguido devida e regularmente notificado para, em cumprimento 
do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito de defesa, tendo apresentado, através da 

sua defensora, defesa escrita em 27/07/2007, afirmando o seguinte (cf. fls. 23 a 33 dos autos): 
�É falso que no dia a que se reporta o auto de contra-ordenação o mesmo se encontrava em 

funcionamento, uma vez que o mesmo encerrou definitivamente em 10/09/2006. 

No que concerne à alegada falta de alvará de licença de utilização para serviços de 

restauração e/ou bebidas, esclarece-se que de facto o estabelecimento em causa apenas possui 

um avara de licença de utilização para a actividade de mercearia/charcutaria. 

O estabelecimento em 2006 apenas funcionou desde o dia 15/06/2006 ao dia 10/09/2006, 

encontrando-se encerrado nos demais meses do ano. 

(�) desde Fevereiro de 2007 que o arguido se encontra a preparar o respectivo processo de 

licenciamento do estabelecimento comercia em causa de restauração e/ou bebidas, contando 

dar entrada do referido processo de licenciamento nessa edilidade nos próximos dias, 

Apesar de o arguido não ser detentor do necessário alvará de licença para estabelecimento de 

restauração e/ou bebidas, a verdade é que (�) reúne todos os requisitos legalmente exigidos 

para que o mesmo possa efectivamente funcionar com a referida actividade.� 

 
O arguido arrolou como testemunha Vanda Maria Ribeiro Pereira Francisco Cabral, que 
compareceu no Serviço de Contra-Ordenações desta Câmara Municipal em 12 de Outubro de 

2007, tendo prestado as seguintes declarações, constantes a fls. 36 dos autos: 
�Temos o alvará sanitário antigo, que vinha do sogro da testemunha; 

Estão a tratar do processo de licenciamento e pensa que até ao final deste mês será entregue 

na Câmara, segundo as informações do técnico responsável pelo projecto; 

O projecto em si é mais complicado, uma vez que parte do edifício pertence à orla marítima; 

O arquitecto Rui Coelho, em 2001, informou que o projecto teria de ir para Coimbra e que não 

seria aprovado, pelo que deixaram a situação estar como estava; 

Salienta que todos os anos pagam a utilização da esplanada e o toldo.� 
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No Auto de Inquirições esteve presente a defensora do arguido, Dr.ª Tânia Patrícia. 
 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 
 
a) O estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Churrasqueira Cabral�, 

não possuía, à data dos factos, alvará de licença de utilização para serviços de 

restauração e/ou bebidas; 
b) O referido estabelecimento possuía alvará de licenciamento sanitário nº 500; 
c) O próprio arguido admitiu, na defesa apresentada, que não possui o necessário 

licenciamento nos termos do disposto no regime jurídico da instalação e 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas regulado pelo 

Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, 
de 11 de Março; 

d) O arguido apresentou em 11/08/2008 processo de licenciamento do referido 
estabelecimento, tendo-lhe sido atribuído o nº 278/08; 

e) O estabelecimento não possui, ainda, a respectiva licença de utilização para 

estabelecimentos de restauração e/ou bebidas. 
 
Factos não provados: 

 
Não ficou provado que o estabelecimento em causa se encontrava encerrado à data dos factos, 

colocando-se aqui a questão do valor probatório dos autos de notícia, sendo que, no âmbito de 

processos de contra-ordenação é conferido um valor probatório especial aos autos de notícia, 

que, no entanto, não colide com o direito de defesa do arguido.  
Quando o arguido se limita a negar os factos, sem juntar qualquer documento que possa 
comprovar o que afirma, tal não se revela suficiente para pôr em causa a credibilidade do auto 

(Acórdão da RP, de 24/02/93). 
 
 
Quanto à culpa 

O arguido agiu com consciência e de livre vontade, uma vez que das próprias declarações por si 

prestadas resulta que não ignorava que tinha de obter o necessário licenciamento do 
estabelecimento de forma a mantê-lo aberto ao púbico. 
 

 

*** 

Quanto à gravidade da contra-ordenação 

 

Ao instituir um específico regime de licenciamento para o sector da restauração e bebidas, o 

legislador quis salvaguardar um dado conjunto de bens jurídicos, tais como a segurança contra 

riscos de incêndio, a higiene e a saúde, assim como a segurança e ordem públicas. 
O funcionamento de um estabelecimento de restauração ou de bebidas sem o respectivo alvará 

de licença de utilização põe em causa a tutela de bens jurídicos essenciais à vida em 

comunidade, pelo que deve ser perspectivada como uma infracção grave. 
 

Quanto à situação económica do arguido 
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O arguido juntou aos autos cópia da Declaração de IRS relativa ao ano de 2006, de onde se 

conclui que de onde se conclui que obteve um rendimento ilíquido de 32.175,26 Euros e 

deduções à colecta no valor de 1.914,05 Euros. 
 

 

*** 

Quanto ao benefício económico retirado pelo arguido com a prática da contra-ordenação 

 

O arguido retirou, certamente, benefícios económicos com a prática da contra-ordenação de que 

vem acusado ao longo dos tempos, não sendo, no entanto, possível determinar o quantum 

exacto, pelo que não se poderá atender a este critério na determinação da medida da coima. 
 

*** 

V � COIMA APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que o arguido vem acusado. 
A esta contra-ordenação corresponde a coima graduada de 500 Euros a 3740,90 euros, nos 

termos do art.38º, nº 1, alínea g) e nº 5 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março.  
 

Assim, face ao disposto no art.º 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção dada pelo D.L. 

n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera fixar a coima de 500 (quinhentos) euros, condenando o arguido no seu 

pagamento. 
 

Nos termos previstos nos artigos 92º n.ºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos do 

D.L. n.º 433/82 de 27/10, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, e ainda do art.º 32º n.º 2 do Código das Custas 

Judiciais (aplicado por força do art.º 89º n.º 3 do mesmo Código e do 92º n.º 1 dos diplomas 
acima citados), fica ainda o arguido condenado ao pagamento das custas do processo, no 

valor de Euros 44,50, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto no art.º 95º dos 

diplomas supra mencionados, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da presente 
decisão. 

 
De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º433/82,de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12,  faz-se 

também saber que: 

 
a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, 

nos termos do art.º 59º dos diplomas acima mencionados, no prazo de 20 dias após o seu 

conhecimento. 
No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo arguido ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa que aplicou a 

coima, devendo constar de alegações e conclusões. 
 
b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso 

o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
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c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exª. proceder ao pagamento da coima e custas 

acima indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na antecedente alínea a) 

(carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente decisão). 
Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � Serviço de 

Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 
 
d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, deverá 

esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida 
antecedência. 

 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
15 - PROCESSO N.º 342-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

AUMENTO DO NÚMERO DE  COMPARTES (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA 

PELA LEI N.º 64/2003, DE 23/08, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 

LEI N.º 10/2008, DE 20/02). 

 
 
608 - Presente Informação n.º 18/JA/09, de 14/08/09; 
Presente Informação e fotografias recolhidas pelos Serviços de Fiscalização Municipal, de 

02/07/09; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 27 de Maio 

de 2009; 
Presente requerimento n.º 1127/2009 de Cremilde Inácio Ribeiro, comproprietária do prédio 

sito em Terra do Martelo; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

7422 da freguesia da Marinha Grande; 
Presente fotocópia simples de certidão da Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande 

referente ao prédio rústico descrito sob o n.º 7747 da freguesia da Marinha Grande; 
Presente Planta de Localização, à escala 1:2000, datada de 18/05/2009, na qual delimita a área 

correspondente ao prédio; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Cremilde Inácio Ribeiro, com domicílio na Rua dos Canhotos, n.º 23, freguesia e concelho 

da Marinha Grande, na qualidade de comproprietária, vem requerer à Câmara Municipal, nos 

termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/03, 
de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 (Lei das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à doação de 1/3 do prédio rústico 

sito em Terra do Martelo, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 7422, freguesia e concelho 

da Marinha Grande, descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 

7747 da freguesia da Marinha Grande, a favor de três filhos.   
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b) O prédio em causa, de acordo com a matriz acima identificada, é composto terra de 
semeadura.   
 
c) Pretende a requerente doar 1/3 do prédio rústico a favor de três filhos, de acordo com o 

requerimento n.º 1127/2009, apresentado na S.O.P. desta Câmara Municipal, originando tal 

negócio jurídico um aumento do número de compartes. 
 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � 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�. 

 

e) Ora, de acordo com informação dos Serviços de Fiscalização Municipal, de 02/07/2009 e 

fotografias a ela anexas, existem, pelo menos, duas moradias no prédio que se pretende doar. 
 
f) Pelo que o prédio para o qual a requerente solicitou a emissão de parecer favorável da 

Câmara Municipal apenas consta nas Finanças como prédio rústico, composto por terra de 

semeadura, por se encontrar com a matriz desactualizada.   
 
g) O prédio deveria e deve ser actualizado nas Finanças, pelos seus titulares, como prédio 

urbano e consequentemente, ser objecto do devido pagamento do Imposto Municipal de 
Imóveis.  
 
h) Pelo que não se verifica um requisito que o legislador exige para a aplicação do n.º 1 do 
artigo 54º da Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal - Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro -, isto 
é, para que a Câmara Municipal emita o seu parecer,  nos termos da referida legislação, é 

necessário que este tenha por objecto um prédio rústico, o que não sucede no presente caso. 
 
i) Face ao exposto, atendendo ao desfasamento da matriz com a realidade existente, não poderá 

a Câmara Municipal, por incompetência, emitir o parecer solicitado. Pelo que, 
 
Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos do 

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º10/2008, 

de 20/02, conjugado com a alínea a) do artigo 83º do Código de Procedimento 

Administrativo, não emitir o parecer solicitado.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
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- Ana Isabel Fernandes Duarte Oliveira, solicita autorização para revestimento e colocação 

de lápide, na sepultura temporária nº 962 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 

nº E/10500 de 05 de Agosto de 2009 -  (por lapso foi considerada sepultura perpétua); 

 

- Amélia Santos da Silva Rodrigues, solicita autorização para revestimento e colocação de 2 

lápides, na sepultura temporária nº 2123 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/10654 de 10 de Agosto de 2009; 

 

- Manuel Cândido da Silva Arrimar, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 58 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/10820 de 19 de Agosto de 2009 � (por lapso foi considerada sepultura perpétua); 

 

- Lucinda Luísa dos Santos, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na 

sepultura temporária nº 2128 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/10996 de 

20 de Agosto de 2009; 

 

- Maria José Rosa, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na sepultura 

temporária nº 2106 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/11019 de 20 de 

Agosto de 2009.  

 

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

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

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

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

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

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

materiais de revestimento retirados (cfr. nº 4 do artigo e Regulamento citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º nº 7 

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

11 de Janeiro, e artigo 51º nº 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, do solicitado. 

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS 1º CEB DO CONCELHO 
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610 - Presente informação n.º I/897/2009 de 08/07/2009, da Secção de Património, na qual é 

proposta a aceitação por parte desta autarquia de bens/equipamentos doados a Escolas do 1º 

Ciclo e Jardins de Infância da Rede Pública existentes no Concelho, que foram doados durante 

o presente ano lectivo, no período de 01/01/2009 a 30/06/2009. 
 

A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

delibera, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar as seguintes doações: 

 

 

DESIGNAÇÃO VALOR (�) COMPARTIMENTO 

Microondas marca KUMFT 39,10 Jardim Infância Pedrulheira 

Projector de vídeo marca Mitsubishi 

Electric SD206U  
249,00 Escola 1º CEB Comeira 

Fax marca Olivetti 30,00 Escola 1º CEB Comeira 

Rádio Portátil MP3 marca Sanyo 59,99 Escola 1º CEB Amieirinha 

Rádio Portátil MP3 marca Sanyo 59,99 Escola 1º CEB Amieirinha 

Rádio Portátil MP3 marca Sanyo 59,99 Escola 1º CEB Amieirinha 

Impressora HP Deskjet F2290 49,00 Escola 1º CEB Amieirinha 

Computador marca Model CX System 150,00 Escola 1º CEB Amieirinha 

Frigorifico Frio Iberna 250,00 Escola 1º CEB Moita 

Rádio Mitsai 35,00 Escola 1º CEB Moita 

Rádio Mitsai 35,00 Escola 1º CEB Moita 

 
 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - �CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DO BOCO/ SUB BACIA 2 � 

VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 28/2009 (DIRM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

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

pela firma António Domingues & Filhos, L.da. 
 
Assim, apreciados os elementos constantes do plano de Segurança e Saúde e atendendo ao 

facto deste obedecer 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 �Construção da Rede 
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de Saneamento do Boco/ Sub Bacia 2 � Vieira de Leiria�, de acordo com o disposto n.º 1 

do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - �REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DOS 

OLEIROS - EMBRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 37/2009 (DIRM)� PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

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

pela firma Lenaprédio, L.da. 
 
Assim, apreciados os elementos constantes do plano de Segurança e Saúde e atendendo ao 

facto deste obedecer 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 �Remodelação da Rede 

de Abastecimento de Água na Rua dos Oleiros - Embra�, 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. 

 
 

20 - �CONSTRUÇÃO DA 2ª CÉLULA DO RESERVATÓRIO APOIADO DA PRAIA DA 

VIEIRA� � AJUSTE DIRECTO N.º 53/2009 (DIRM)� PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

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

pela firma Litobras, L.da. 
 
Assim, apreciados os elementos constantes do plano de Segurança e Saúde e atendendo ao 

facto deste obedecer 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 �Construção da 2ª 

Célula do reservatório apoiado da Praia da Vieira�, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 

12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de Outubro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - APOIO AO CONCURSO JOVEM LITERÁRIO 2009 - PRÉMIO ANUAL DE 

ESCRITA DE POESIA E DE CONTO DA MARINHA GRANDE. 

 
 
614 - Presente Regulamento do concurso Jovem Literário 2009 - Prémio Anual de Escrita 

de Poesia e de Conto da Marinha Grande, iniciativa promovida pela CISCO Associação 

Cultural, da Marinha Grande. De acordo com o art.º 1º do Regulamento, este concurso tem o 

objectivo de ��estimular e promover a criação literária nos jovens do concelho da Marinha 
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Grande, e fomentar o aparecimento de novos talentos�, pretendendo premiar trabalhos 
literários inéditos, nas categorias de poesia e de conto, apresentados por crianças e jovens a 

residir ou a estudar no concelho, integrados nos quatro escalões constantes no ponto 5, art.º 4º 

do Regulamento, definidos de acordo com a idade e o nível de ensino frequentado pelos 

candidatos. 
 
Presente despacho da Chefe da Divisão de Cultura e Património Histórico, através do qual 
determina a elaboração da presente Proposta de Deliberação para aprovação do Regulamento e 

apoio do Município ao referido concurso literário.  
Assim, propõe-se que este apoio consista na aquisição de seis cheques-oferta, a atribuir pelo 
Município aos candidatos premiados nos escalões e categorias constantes no n.º 2, do art.º 10º 

do Regulamento, no valor líquido total de 700,00�, valor anunciado publicamente, a que 

acresce 376,92� de imposto, relativo a retenção na fonte à taxa de 35%, prevista na alínea b), 

n.º 2, art.º 71º do Código do IRS.  
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela delibera aprovar os 

termos do Regulamento do concurso Jovem Literário 2009 � Prémio Anual de Escrita de 

Poesia e de Conto da Marinha Grande e no uso das competências previstas na alínea d), 

n.º 1 e na alínea b), n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e, ainda, de acordo com o previsto na alínea 

b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, delibera apoiar a iniciativa através da aquisição de seis 

cheques-oferta, a atribuir aos premiados nos escalões e categorias constantes no n.º 2, do 

art.º 10º do Regulamento do concurso Jovem Literário 2009, no valor líquido total de 

700,00�, a que acresce o valor de 376,92�, relativo a retenção na fonte à taxa de 35%, 

prevista na alínea b), n.º 2, art.º 71º do Código do IRS, totalizando o apoio o valor ilíquido 

de 1.076,92�.  

 

O apoio à iniciativa tem enquadramento no Plano de Actividades Municipal na Acção 

2009/A/134 - Actividades no âmbito da Promoção do Livro e da Leitura. 

 

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dois de Setembro de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.314.474,38 

� (dois milhões, trezentos e catorze mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e trinta e 

oito cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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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. REQ N.º 1068/09 � PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A. 

 

2. REQ N.º 2306/09 � PC N.º 12/09 � SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

 

3. SAUDAÇÃO PELO 100º ANIVERSÁRIO DE JOAQUIM MARQUES DE 

SOUSA NOBRE 

 

4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR QUEDA, 

APRESENTADO POR JOAQUIM LOUREIRO ANDRADE. DEFERIMENTO. 

 

5. CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA. 

 

6. EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� � CONC. PÚBLICO N.º 01/2008 � DEEM � APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MENOS 

 

7. �BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA� -  CONCURSO 

PÚBLICO (CP) Nº 04/08 � SUBSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

8. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CEDÊNCIA DE TERRENO DA 

SRª. D. MARIA ANTONIETA DOMINGUES VAZ FERREIRA 

 

9. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

JARDIM DOS PEQUENINOS, PARA APOIAR NAS DESPESAS TIDAS COM A 

ILUMINAÇÃO E SOM UTILIZADOS NA FESTA/CONVÍVIO REALIZADO 

NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE ANGARIAR 

FUNDOS PARA AQUELA INSTITUIÇÃO 

 

10. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � VIEIRA DE LEIRIA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2009 � ABERTURA DE CONCURSO. 

 

11. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS � ASURPI � PARA APOIO NA 

COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM A VISITA AO MUNICÍPIO 

GEMINADO DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
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1 - REQ N.º 1068/09 � PC N.º  348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A. 

 

LOCAL: AVª 1º DE MAIO, RUA ENGº ARALA PINTO E RUA HELDER LUCIANO 

ROLDÃO 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO PARA ARMAZENS E 

REQUALIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DO EDIFICIO DA SEDE DA IVIMA 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 

 

615 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à Viabilidade de Construção de Armazém 

de Produto Acabado (Embalagens de Vidro), em nome de �Barbosa & Almeida�, a levar a 

efeito numa área anteriormente ocupada pela empresa IVIMA � Empresa Industrial do Vidro 
da Marinha Grande, localizada na Avenida 1.º de Maio, Freguesia de Marinha Grande, deferido 

em Reunião de Câmara realizada em 24 de Julho de 2008. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à construção do referido armazém e recuperação do 

conjunto de edifícios existentes ao longo da Avenida 1.º de Maio, aprovado em Reunião de 

Câmara realizada em 12 de Fevereiro de 2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos à Construção do Armazém e ao Conjunto de 

Edifícios existentes, bem como Projectos de Execução respeitantes às Obras de Urbanização a 

realizar no âmbito do processo de licenciamento em epígrafe, devidamente instruídos, 

acompanhados dos respectivos pareceres técnicos dos serviços, que atestam que os referidos 

projectos se encontram aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação dos Projectos de 

Especialidades, Projectos de Execução e respectivos Orçamentos das Obras de 

Urbanização referentes à operação urbanística referida, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

1. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, no valor de EUR 283.803,77 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e 

três euros e setenta e sete cêntimos), referente às seguintes componentes: 

 

PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: � 123.264,13 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais: � 104.488,37 

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: � 47.000,27 

Infra-Estruturas Eléctricas de Iluminação Pública: � 9.051,00 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO 

A PRESTAR 

� 283.803,77 
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2. Relativamente ao Projecto de Arquitectura Paisagística, deverá dar cumprimento 

aos seguintes aspectos: 

 

a) Deverá ser assegurada a colocação de um contador, em abrigo, que sirva em 

exclusivo a rede de rega; 

b) No que respeita às especificações técnicas para a execução da obra, alerta-se para a 

necessidade dos exemplares arbóreos a aplicar deverem apresentar altura entre 

3,00 e os 4,00 metros e PAP mínimo de 16-18; 

c) Existindo apenas um pequeno espaço verde público na Avenida 1.º de Maio, é 

desejável que a manutenção deste espaço seja garantida pelo requerente, uma vez 

que a extensão da rede de rega interior se torna relativamente simples. Em termos 

de área a regar e a manter, implicará poucas alterações aos trabalhos a garantir 

pelo promotor. Esta questão coloca-se pelo facto de se encontrar prevista uma 

picagem para a rede de rega que apenas serve o espaço público localizado na 

Avenida 1.º de Maio, situação que, de acordo com as recomendações habituais, 

deveria ser evitada, com uma única picagem na conduta de abastecimento de água 

e um único contador para os espaços verdes públicos. 

 

Deliberou ainda, nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, estabelecer um 

prazo de execução de um ano para a realização das Obras de Urbanização, devendo 

comunicar o seu início, aos Serviços Técnicos competentes. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr. José Lebre. 

 

 

2 - REQ N.º 2306/09 � PC N.º  12/09 � SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

 

LOCAL: BREGIEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (CUIDADOS MÉDICOS DE 

MANUTENÇÃO) 

 

FASE: LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUIDADOS 

MÉDICOS DE MANUTENÇÃO 

 

 

616 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Unidade de Cuidados 

Médicos de Manutenção, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 20/05/2009. 
 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os Projectos de Especialidades 
apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Licenciamento Construção de 

Unidade de Cuidados Médicos de Manutenção, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Executar os demais arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários 

em consequência da execução da obra; 
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2. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação; 

 

3. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que 

antecede o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o 

requerente solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento 

próprio, a deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua 

conformidade com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas 

redes às infra-estruturas públicas; 

 

4. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível 

para a isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de 

utilização; 

 

5. Deverá dar cumprimento aos condicionalismos mencionados no Ofício da EDP 

(Carta 365/097AOLRA-TA), datada de 02/09/2009, referente ao Projecto Eléctrico, 

que se transcrevem: 

 

 �� 

1. A caixa para a instalação do contador deverá ser colocada no exterior da instalação de 

utilização, preferencialmente no muro de vedação, se existir. 

2. Deve ser reservado espaço para o disjuntor de controlo de potência, no interior da 

instalação de utilização, preferencialmente no quadro geral. 

3. Contudo, alertamos para a necessidade de, sobretudo durante a construção, serem 

tomadas todas as precauções de modo a evitar a aproximação de pessoas, materiais e 

equipamentos a distâncias inferiores às linhas eléctricas, eventualmente existentes no 

local da BT ou MT no local de obra ou imediações, sendo o mesmo considerado 

responsável, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a 

verificar-se como resultado de incumprimento da distância de segurança. 

4. Foi criado o NIP (Número de Identificação do Prédio) 10504652 que depois de visado 

foi enviado à Certiel, para efeitos do estabelecido no Art.º 13.º da Portaria n.º 662/09, de 

14 de Novembro. 

� 

� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - SAUDAÇÃO PELO 100º ANIVERSÁRIO DE JOAQUIM MARQUES DE SOUSA 

NOBRE 

 
 
617 - Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte saudação: 
 
Saudação pelo 100º Aniversário de Joaquim Marques de Sousa Nobre 

 
Celebrar 100 anos é sempre um momento muito especial. Joaquim Marques de Sousa Nobre 

nasceu na Marinha Grande no dia 9 de Setembro de 1909.  
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A par de outras actividades profissionais, deu os primeiros passos como massagista aos 20 anos 
estudando com Manuel Marques, o famoso massagista do Sporting Clube de Portugal. Pelo seu 
consultório passaram atletas (alguns deles bastante famosos) e pessoas anónimas que tinham 

em comum as lesões que os afligiam. Exerceu esta profissão até quase aos 90 anos. É o sócio 

n.º 1 do Atlético Clube Marinhense tendo sido um dos seus colaboradores desde muito jovem..  
 
Felicito-o vivamente pelo seu aniversário, mas quero também felicitá-lo pelo seu notável 

percurso de vida e pela sua lucidez verdadeiramente extraordinária. 
 
Em meu nome e em nome da Câmara Municipal da Marinha Grande, agradecemos, 

reconhecidos, a sua dedicação ao ACM e aos marinhenses e associamo-nos à homenagem no 

próximo dia 9 de Setembro de 2009. 
 
A presente saudação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR QUEDA, 

APRESENTADO POR JOAQUIM LOUREIRO ANDRADE. DEFERIMENTO. 
 

 

618 - Presente requerimento apresentado por Joaquim Loureiro Andrade, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de queda num passeio público. 
 
Presente Informação n.º 18/2009/MAC, de 26 de Agosto, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 18/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 3) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Joaquim 

Loureiro Andrade, no valor de cento e setenta e quatro euros e oito cêntimos, mediante a 

apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em que se 

encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas 

colectivas públicas, de acordo com o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 � CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA. 

 
 
619 - Presente requerimento apresentado pela empresa A Encosta, SA, pelo qual solicita 
autorização para utilizar a caução prestada no contrato inicial, uma vez que o valor dos 
trabalhos a menos é superior ao valor dos trabalhos a mais, aprovados por deliberação 

camarária de 30 de Julho (Entrada n.º 11348/2009, de 31 de Agosto). 
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Através de deliberação de 30 de Julho, foram aprovados trabalhos a mais no valor de 19.741,58 
euros e trabalhos a menos no montante de 24.788,02 euros. 
 
A aprovação de trabalhos a menos, reportados ao contrato inicial, possibilitaria ao co-
contratante promover a redução proporcional da garantia prestada. A utilização dessa 
componente da caução prestada como forma de garantir os trabalhos a mais adjudicados 

conforma-se com a exigência legal e respeita os propósitos da lei. 
    
Assim, a Câmara Municipal delibera autorizar a utilização da garantia bancária prestada 

no contrato inicial, por ser suficiente para cobrir os trabalhos a mais adjudicados e o 

valor da adjudicação inicial, subtraída dos trabalhos suprimidos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 � EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� � CONC. PÚBLICO N.º 01/2008 � DEEM � APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MENOS 

 

 

620 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/16 e data de 28/08/2009, em que se 

propõe a aprovação de trabalhos a menos no valor de 15.993,13 � à empresa �LENAPRÈDIO, 
Lda� da empreitada �Execução de arranjos exteriores em diversos recintos escolares�. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/16, que se anexa 

(Anexo 4) e se dá por reproduzida, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 

15.993,13 � à empresa �LENAPRÈDIO, Lda� da empreitada de �Execução de arranjos 

exteriores em diversos recintos escolares�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

7 - �BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA� -  CONCURSO 

PÚBLICO (CP) Nº 04/08 � SUBSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

621 - Por deliberação camarária de 24 de Julho de 2008, foram designados como representantes 

do Município para fiscalizar a obra supra mencionada o Engº. Ângelo do Rosário, o Engº. 

Telmo Faria e a Arqª. Isabel Alves.  
Tendo em conta o volume de obras em curso e a nomeação destes Técnicos para fiscalizar 

outras empreitadas, verificou-se a necessidade de alterar a fiscalização, ficando a mesma a 

cargo da Engª. Técnica de 2ª. Classe Sara Vidal. 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera proceder à alteração da Fiscalização da 

empreitada de �Beneficiação do Largo da Capela da Moita � CP nº04/08�, que fica a 

cargo da Engª. Técnica de 2ª Classe Sara Vidal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SRª. 

D. MARIA ANTONIETA DOMINGUES VAZ FERREIRA 

 
 
622 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de vinte 
e seis de Março de dois mil e nove foi ratificada a cedência de uma parcela de terreno 
com615,50m², da Srª. D. Maria Antonieta Domingues Vaz Ferreira. 
Porém, nas confrontações da parcela cedida, onde se lê: 
�� Poente: Maria Antonieta Domingues Reis Ferreira�� 

deve ler-se: 
��Poente: Maria Antonieta Domingues Vaz Ferreira�� 

conforme documentos que se anexam (Anexo 5) e aqui se dão por reproduzidos. 
 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera proceder à correcção solicitada de correcção 

do nome referenciado na confrontação Poente da parcela cedida. 

Mais delibera emitir certidão rectificativa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

JARDIM DOS PEQUENINOS, PARA APOIAR NAS DESPESAS TIDAS COM A 

ILUMINAÇÃO E SOM UTILIZADOS NA FESTA/CONVÍVIO REALIZADO NO DIA 

11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE ANGARIAR FUNDOS PARA 

AQUELA INSTITUIÇÃO 
 

 

623 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - 
datada de 31/08/2009, a dar conta do pedido de colaboração solicitado pela Associação de 

Promoção Social Jardim dos Pequeninos, para comparticipar nas despesas tidas com a 
iluminação e som utilizados na festa/convívio realizado no dia 11 de Julho do corrente ano, a 

fim de angariar fundos para aquela instituição, ao Município da Marinha Grande, em 12 de 

Junho de 2009, através de ofício que se apensa. 
 

A Câmara analisou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório que 

Associação tem desenvolvido junto das crianças e famílias da freguesia de Vieira de 

Leiria, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 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, 

atribuir um subsídio no valor de � 625,00 (seiscentos e vinte e cinco euros), à Associação 

de Promoção Social Jardim dos Pequeninos � com o contribuinte fiscal nº 501 103 287, 

com sede na Rua Actor Álvaro, nº 9 - 2430-800 Vieira de Leiria; valor esse a retirar da 

rubrica A/48 do PAM/2009. 

 
Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 
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Mais se informa, que a referida entidade está em condições de beneficiar do apoio 

proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante 

a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 � �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � VIEIRA DE LEIRIA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2009 � ABERTURA DE CONCURSO. 

 

 

624 - Presente projecto de execução elaborado pela DATLO/ Gabinete de Apoio Técnico, 

composto por peças desenhadas e peças escritas, acompanhado de Caderno de Encargos � 
condições técnicas especiais; Plano de Segurança e Saúde; Medições e Orçamento e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos. 
 
O empreendimento em apreço tem como objectivo essencial a melhoria das condições de 

circulação viária e pedonal na Rua da Indústria, sita em Vieira de Leiria, através do 

alargamento da plataforma existente, de modo a delimitar convenientemente a faixa de 
rodagem dos passeios, e da instalação de equipamentos de sinalização e segurança adequados. 

Face à debilidade e ou ausência de infra-estruturas básicas, está igualmente prevista a 

remodelação integral e/ ou construção das redes de drenagem de águas residuais, doméstica e 

pluvial, e da rede de abastecimento de água. 
 
As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das 

atribuições municipais. 
 
O preço base é 1.144.260,76 � (Um milhão, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta 

euros e setenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
O prazo de execução é de 16 meses. 
 
A obra está prevista no Plano Plurianual de Investimentos, objectivo 3.3.1.1, acção 2003/I/117 
� RUA DA INDÚSTRIA. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 

2 e 67º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 

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

18º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera:  

I. Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 

identificadas; 

II. Escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projecto de execução; 

III. Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

IV. Aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos e elementos de solução da obra), que passam a integrar o processo 

administrativo; 
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V. Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Eng.ª 

Susana Silva (presidente), Eng.ª Edite Moniz (vogal) e Eng.º Telmo Faria 

(secretário) e como suplentes Dr. Miguel Crespo e Eng.º Ângelo do Rosário. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS � ASURPI � PARA APOIO NA 

COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM A VISITA AO MUNICÍPIO 

GEMINADO DE FONTENAY-SOUS-BOIS 

 

  

625 - Presente informação do Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação datada de 

28/08/2009, a dar conta do pedido de colaboração solicitado ao Município da Marinha Grande 
através de ofício com o registo de entrada nº E/3667, pela Associação Sindical União dos 

Reformados, Pensionistas e Idosos -ASURPI- para apoio financeiro nas despesas da visita ao 
município geminado de Fontenay-sous-Bois (visita a realizar em final de Setembro de 2009). 
 

A Câmara analisou a informação anexa e, considerando que a iniciativa promovida (visita 

ao município geminado de Fontenay-sous-Bois) terá um impacto muito favorável junto da 

população idosa, fomentando o conhecimento e a troca de experiências com os franceses e 

portugueses de Fontenay-sous-Bois, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 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, atribuir um subsídio no valor de � 2500 (dois mil e quinhentos euros), à 

Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos � ASURPI - com o 

contribuinte fiscal nº 502 870 419, com sede na Rua 18 de Janeiro, nº 13, 2430-256 

Marinha Grande; valor esse a retirar da rubrica 2009 A/154 do PAM/2009. 

 
Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 

Mais se informa, que a referida entidade está em condições de beneficiar do apoio 

proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante 

a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

 

 

Depois de apreciados e votados todos os assuntos presentes, a reunião foi interrompida, eram 

17,00 horas.  
Foi retomada pelas 17,30 horas, para atendimento público. 
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ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo o munícipe sido atendido pelo Sr. Presidente e por todos os 

Srs. Vereadores presentes nesta reunião. 

 
Encontra-se inscrito para ser atendido o seguinte munícipe:  

 

 

1 - Sr. António Azul, residente na Travessa da Redonda, n.º 13, Garcia, Marinha Grande, 
que vem expor o mesmo assunto que apresentou na reunião pública de 04/06/2009, ou seja, a 

ligação da sua casa à rede pública de saneamento. 
O munícipe pretende que a autarquia lhe resolva o problema, uma vez que quando foi 

necessário cedeu o terreno que lhe foi pedido para alargamento da rua. 
 
Presente informação da Chefe da DIRM � Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais sobre 

o assunto, com o seguinte conteúdo: 
 
�Sobre o assunto em epígrafe, foi possível apurar o seguinte: 

 

1. Relativamente à edificação propriedade do Sr. António Oliveira Azul, de registar: 

a) o acesso é feito através de uma serventia particular, a partir da Estrada Principal da 

Garcia; 

b) não dispõe de ramal de abastecimento de água; 

c) não está ligada à rede pública de drenagem de águas residuais domésticas, apesar desta 

existir. Os esgotos são encaminhados para uma fossa; 

d) não é possível a deslocação do carro de limpeza de fossas devido à exiguidade do caminho, 

contrariamente ao que foi referido pelo munícipe, que atribui tal impossibilidade à presença de 

um armário do sistema de semaforização existente. 

 

2. Numa deslocação ao local do Sr. Vereador Artur de Oliveira, conjuntamente com o Sr. 

Vereador Sérgio Moiteiro e o Eng.º Ângelo do Rosário, foi feita uma avaliação das condições 

da rede de esgotos da propriedade do munícipe, tendo-se concluído que este deveria proceder 

à extensão da rede predial com vista à ligação à caixa de ramal existente e assim ao 

escoamento adequado dos esgotos. No entanto, esta ligação à rede de saneamento pública não 

é possível, na medida em que a edificação não está ligada à rede pública de abastecimento de 

água. 

 

3. Uma solução alternativa passaria pela criação de condições de acessibilidade ao carro de 

limpeza de fossas. 

 

4. De imediato o Sr. Vereador Artur de Oliveira prontificou-se para providenciar a alteração 

da valeta em betão, por forma a consolidar uma entrada que facilitaria o acesso ao local da 

fossa. 
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5. Pela intervenção do munícipe na reunião de Câmara de 04.06.2009, parece-nos que este 

optou pela realização da ampliação da rede predial, solicitando para esse efeito a cedência 

dos materiais necessários. 

 

Face ao exposto e enquanto a edificação não dispuser de ramal de abastecimento de água, não 

é possível efectuar a ligação à rede pública de saneamento. Deste modo, por forma a 

garantirmos o encaminhamento adequado do efluente doméstico num curto prazo, propomos a 

criação de condições de acessibilidade ao carro de limpeza de fossas.�. 

 

Depois de exposto o assunto, o Sr. Presidente aconselhou o Sr. António Azul, uma vez que 

não possui licença de utilização, a entregar um requerimento na Secção de Obras 

Particulares, solicitando uma vistoria à habitação, para que possa vir a obter a referida 

licença. Depois, e de posse da licença de utilização, já poderá requerer o contador de água 

e a ligação à rede de saneamento. 

 

Face às dificuldades manifestadas pelo Sr. António Azul em dar seguimento ao 

procedimento, o Sr. Vereador Sérgio Moiteiro disponibilizou-se para o acompanhar no 

que for necessário. 

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

626 - 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 17,30 

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 

 
 
 

 

 


