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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia nove de 

Abril de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos nove dias do mês de Abril 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:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 10,00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. João Alfredo Marques Pedrosa esteve ausente, por se encontrar 
de férias. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa chegou à reunião pelas 10,10 horas, 

durante o período de antes da ordem do dia, saiu pelas 11,05 horas, depois da apreciação e 

votação do ponto 4 da ordem do dia, com a epígrafe �REQ Nº 801/09 � PC N.º 554/07 � 

JACINTA RODRIGUES VALÉRIO�, não tendo regressado. 
 
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 Nº   773/09   PC N.º 166/06 � MORGADO RUIVO & FILHOS � CONST. 

CIVIS, LDA 
 

2. REQ Nº 797/09   PC N.º - 787/05 � ANA RITA PIEDADE FRANCISCO 
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3. REQ Nº 715/09   PC N.º� 262/08 � ANA PAULA TELES MACHADO LEAL 

MATOS 
 

4. REQ Nº 801/09 � PC N.º  554/07 � JACINTA RODRIGUES VALÉRIO 
 

5. REQ : 197/09  � PC N.º  548/05 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 
 

6. REQ:  3688/08   � PC N.º  1138-08  � PAULO JOSÉ FERREIRA MORGADO 
 

7. REQ: 3026/04 � PC N.º  255/04 � MANUEL HENRIQUES NOGUEIRA MATOS 
 

8. REQ Nº  620/09 � PC N.º  660/07 � JOSÉ FARTO SANTOS GUERRA 

 

9. REQ Nº 277/09 � PC N.º  881/94 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERN. LDA 

 

10. REQ Nº  752/09 � PC N.º 24/08 � GCT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 
 

11. 5.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 

12. APURAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ORIGINARAM O ATRASO 

NA COLOCAÇÃO E LIGAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES DE NATAL PELA 

ACIMG - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO MANDADO ELABORAR POR 

DELIBERAÇÃO DE 22-12-2008. 
 

13. CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/08 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE: 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA � ANÁLISE DAS PROPOSTAS � 

ADJUDICAÇÃO 
 

14. �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º3/06 

� REVISÃO DE PREÇOS 
 

15. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 50,00M² DE 

TERRENO D0 SR. JÚLIO DINIS FRANCISCO 
 

16. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA ARLETE ALMEIDA MONTEIRO 

GONÇALVES. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 

17. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CARLOS ALBERTO SEQUEIRA SEIÇA 

ABEL. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 

18. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA 

EXPROPRIAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS 

PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 
 

19. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
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COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A 

EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO 

URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA 
 

20. ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA � PAGAMENTO DA 

DESPESA 
 

21. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

22. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 1.º 

DIREITO, MOITA: CARLA SOFIA PAULO DE JESUS, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
 

23. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AOS MUSEUS 

MUNICIPAIS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2009 
 

24. 23.ª MILHA DE CRISTAL � CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA 

GRANDE 
 

25. RESUMO DE TESOURARIA 

 

26. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 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. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira apresentou os seguintes assuntos: 

 

 Visita ao Colégio Vale Flores -  a Sr.ª Vereadora informou que foi com o Sr. Vereador 

Dr. João Marques Pedrosa visitar o Colégio Vale Flores, no Monte da Caparica, para 

verificarem a evolução das crianças autistas. 
 
O assunto será apreciado numa próxima reunião, quando o Sr. Vereador estiver 

presente. 
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A Sr.ª Vereadora informou ainda que os Rotários da Marinha Grande vão realizar uma 
palestra sobre as crianças autistas, para a qual convidaram a Dr.ª Albertina Marçal e o 

Dr. Carlos França.  
Nos próximos dias 17 e 18 de Junho realizar-se-á, na Fundação Calouste Gulbenkian, 

um Congresso Internacional, subordinado ao mesmo tema.  
 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa apresentou o seguinte assunto: 

 

 Manutenção dos fornos da antiga IVIMA � o Sr. Vereador chamou a atenção para 

esta manutenção, ainda antes de se iniciarem as demolições para se iniciarem as obras 

aprovadas, tendo sugerido que o acompanhamento seja feito pelo IPA � Instituto 
Português de Arqueologia. 

 
O Sr. Presidente mostrou fotografias do que lá está e informou que acamara Municipal 

já fez uma avaliação pormenorizada do valor patrimonial dos bens existentes. Em 

27/09/2001 há uma deliberação camarária em que a única coisa que se pretendia 

salvaguardar era a fachada da frontaria da fábrica. Há também informação de que em 

2000/2001 teria sido vendido todo o recheio da fábrica (tudo o que era metálico), 

inclusive os fornos. Também foram roubados azulejos, sem sequer haver participação à  
 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro informou que vai ser preservada uma chaminé (a 

outra está em ruínas e é para demolir) e a fachada. 
Tendo em conta a indicação do Sr. Hermínio Nunes, de que a parte de trás do edifício 

tem valor patrimonial, a situação irá ser avaliada. 
 
 









1 - REQ Nº   773/09   PC N.º 166/06 � MORGADO RUIVO & FILHOS � CONST. CIVIS, 

LDA 

 
LOCAL: LOTE 2 � BREGIEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO HABITACIONAL 

 

 

239 - Presente requerimento de Morgado Ruivo & Filhos � Construções Civis, Lda, com sede 

na Rua da Relvinha, n.º 11 � Boavista, Concelho de Leiria, a solicitar a aprovação dos projectos 

de especialidades, referentes à construção de um edifício habitacional, sito em Bregieiras, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Bloco Habitacional, aprovado 

por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 07/09/2006, com posterior 

alteração aprovada por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, datada de 26/02/2009; 
   
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades decorrentes de 

alterações de arquitectura, aptos a merecerem aprovação. 
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Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Construção de Bloco Habitacional, por se verificar que as mesmas continuam a garantir 

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

executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ Nº 797/09   PC N.º - 787/05 � ANA RITA PIEDADE FRANCISCO 

 
LOCAL: RUA DOS CARRASQUEIROS - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUCAO DE MORADIA E GARAGEM 

 

 

240 - Presente requerimento de Ana Rita Piedade Francisco, residente na Rua das Peixeiras, n.º 
21, Martingança, Freguesia da Martingança e Concelho de Alcobaça, a solicitar a aprovação 

dos projectos de especialidades referentes à construção de uma moradia e garagem, sita na Rua 

dos Carrasqueiros, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia e Garagem, 

deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 31/05/2007, com 

posteriores alterações deferidas por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, datada de 

16/10/2008. 
   
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Construção de Moradia e Garagem, por se verificar que as mesmas continuam a garantir 

os pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

2. Aquando do início da construção do telheiro, após a abertura das fundações, deverá o 

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

da sua implantação; 

 

3. O registo da deslocação no respectivo livro de obra é imprescindível para a isenção de 

vistoria na futura concessão da correspondente autorização de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 � REQ Nº 715/09   PC N.º� 262/08 � ANA PAULA TELES MACHADO LEAL MATOS 
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LOCAL: RUA JOSÉ MOREIRA, N.º 33 � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO E COMÉRCIO, COM ADAPTAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL TIPO 4 � FABRICO E VENDA DE PÃO 

 
 
241 - Presente requerimento de Ana Paula Teles Machado Leal Matos, residente na Rua José 

Moreira, n.º 33, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, a solicitar a 

aprovação dos projectos de especialidades referentes à legalização das alterações ao Edifício de 
Habitação e Comércio, com adaptação para estabelecimento industrial Tipo 4, sito Rua José 

Moreira, n.º 33, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à legalização das alterações ao Edifício de 
Habitação e Comércio, com adaptação para estabelecimento industrial Tipo 4, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara, datada de 29 de Janeiro de 2009. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 
aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o licenciamento requerido, com os 

seguintes condicionalismos: 

 

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

em consequência da execução da obra;  

 

2. Dar cumprimento ao disposto no parecer da autoridade de saúde; 

 

Mais deliberou, informar o requerente que, nos termos do n.º 2 do art.º 5.º do Decreto-Lei 

n.º 259/2007, de 17/07, a secção de comércio e retalho de pão, produtos de pastelaria e 

confeitaria, está abrangida pela proibição de venda de bebidas alcoólicas, uma vez que se 

encontra junto de um estabelecimento de ensino. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ Nº 801/09 � PC N.º  554/07 � JACINTA RODRIGUES VALÉRIO 

 

LOCAL: RUA DO CAMINHO VELHO � MACHINHA - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR, GARAGEM E 

MUROS DE VEDAÇÃO 

 
 
242 - Presente requerimento de Jacinta Rodrigues Valério, residente na Estrada Principal de 

Formigais, Formigais, Pombal, a solicitar a aprovação dos projectos de especialidades, 

referentes à construção de uma moradia e garagem, sita na Rua do Moinho Velho, Machina, da 

Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 
Garagem e Muros de Vedação, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

datada de 29/05/2008. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos à Estabilidade, Comportamento Térmico, 

Acústico, ITED, Gás e Ficha Electrotécnica, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.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. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos às Redes Prediais de Águas e Rede de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais 
necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 

Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

1) Apresentação de mais um exemplar dos últimos elementos do Projecto de 

Comportamento Térmico, de acordo com o art. 13.º do RMEU; 

 

2) Apresentação de Termos de Responsabilidades dos Autores dos Projectos da Rede de 

Gás e Comportamento Acústico, corrigidos e instruídos conforme Anexo I da Portaria 

n.º 1110/01, de 09/09; 

 

3) Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio na extensão total do prédio 

confinante com a Rua do Caminho Velho, cujos alinhamentos, materiais e dimensões 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários; 

 

4) A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro;  

 

5) 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; 

 

6) 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; 
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7) O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ: 197/09 � PC N.º 548/05 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

 
LOCAL: RUA DA ÍNDIA � ORDEM � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO HABITACIONAL E COMERCIAL 

 
 
243 - Presente requerimento de Imoembra � Empreendimentos Imobiliários, Lda, com sede na 

Rua Alves Redol, n.º 21, Embra, Marinha Grande, a solicitar a aprovação dos projectos de 

especialidades, referentes Construção de Bloco Habitacional e Comercial, sito na Rua da Índia, 

Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura referente à Construção de Bloco Habitacional e Comercial, 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/02/2006, com 

posterior alteração aprovada por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, datada de 

21/08/2008; 
   
Presentes projectos de especialidades referentes ao projecto inicial de arquitectura, aprovados 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 30/03/2006. 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem os Projectos de Especialidades 
apresentados, referentes às alterações efectuadas, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Construção de Bloco Habitacional e Comercial, por se verificar que as mesmas continuam 

a garantir os pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com o 

condicionalismo de executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por 

necessários em consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 � REQ:  3688/08   � PC N.º  1138-08  � PAULO JOSÉ FERREIRA MORGADO 

 
LOCAL: S. PEDRO DE MOEL � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CERTIDÃO COM VISTA À ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

 

244 - Presente requerimento em nome de Paulo José Ferreira Morgado, residente em Rua de S. 
Bento Nanni, n.º 6, 7.º D, Lisboa, na qualidade de proprietário da fracção �F� do prédio sito na 
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R. Dr. Nicolau Bettencourt, n.º 2, S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande em que 

solicita a realização de vistoria ao referido prédio por forma a se aferir se o mesmo reúne as 

condições necessárias para que se procede à alteração à constituição da propriedade horizontal.  
 
O pedido apresentado propõe a separação da fracção designada pela letra �F�, com a 

permilagem de 178 �, em duas fracções autónomas, com a criação de uma nova fracção a 

designar pela letra �G�, com a permilagem de 25�, passando a fracção �F� a corresponder à 

restante permilagem de 153 �.  
 
Presente auto de vistoria, realizada em 8 de Janeiro de 2009, no qual consta que foi verificado o 
cumprimento das condições exigidas no artigo n.º 1415.º do Código Civil, designadamente por 

�apresentar os espaços destinados a cada uma das novas fracções que se configuram como 

unidades independentes, distintas e isoladas entre si, com uma saída própria para uma parte 

comum do prédio ou para a via pública�. 

 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Emitir a certidão comprovativa de que o prédio reúne condições legais exigidas no artigo 

n.º 1415.º do Código Civil para que se possa proceder à alteração da constituição da 

propriedade horizontal, de acordo com a proposta do requerente, designadamente, a 

separação da fracção designada pela letra �F�, com a permilagem de 178 �, em duas 

fracções autónomas, com a criação de uma nova fracção, a designar pela letra �G�, 

destinada a arrecadação, situada na cave, com a permilagem de 25�, passando a fracção 

�F� a corresponder à restante permilagem de 153 �.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

7 � REQ: 3026/04 � PC N.º  255/04 � MANUEL HENRIQUES NOGUEIRA MATOS 

 
LOCAL: RUA DAS ANDORINHAS � LAMEIRA DE PICASSINOS � MARINHA 

GRANDE   

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO HABITACIONAL (18 FOGOS) 

 

 

245 - Presente processo de Manuel Henriques Nogueira de Matos, residente em Setil � São 

Simão de Litém, Pombal, referente à Construção de um Bloco Habitacional, sito na Rua das 
Andorinhas, Lameira de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou Indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1, alínea b) do n.º 2 

e n.º 4 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, designadamente por: 

 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

 

a) Alínea b) do n.º 1 do artigo 69.º do Regulamento Geral da Edificações Urbanas, 

relativamente às dimensões mínimas a que devem obedecer os compartimentos das 

habitações; 
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b) N.º 5 do artigo 21.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, 

relativamente às condições a que devem obedecer as rampas de acesso automóvel 

ao piso em cave.  

 

2. A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível 

para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes; 

 

3. Ser a obra ��susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, designadamente em 

resultado da desconformidade com as cérceas dominantes, a volumetria das edificações e 

outras prescrições expressamente previstas em regulamento�.  

 

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

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

alegações às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 � REQ Nº  620/09 � PC N.º  660/07 � JOSÉ FARTO SANTOS GUERRA 

 
LOCAL: RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA � COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO, ALTERAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE UMA 

MORADIA UNIFAMILIAR E ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

�CHURRASQUEIRA E MERCEARIA� EM REGIME DE PROPRIEDADE 

HORIZONTAL 

 

 
246 - Presente requerimento de José Farto Santos Guerra, residente na Rua António Maria da 

Silva, n.º 53, Comeira, marinha Grande, a solicitar a aprovação dos projectos de especialidades 
e sujeição do edifício ao Regime de Propriedade Horizontal. 

 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Ampliação, Alteração e Legalização de uma 

Moradia Unifamiliar e Estabelecimento Comercial, em Regime de Propriedade Horizontal, 
aprovado por Despacho datado de 1 de Agosto de 2008. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos ao processo de licenciamento, instruídos com 

declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 

do art. 20.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. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais 
necessários à sujeição do processo a deliberação final e à sujeição do edifício ao Regime de 

Propriedade Horizontal. 
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Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir e emitir a certidão requerida para 

que o edifício possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, com os 

seguintes condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra;  

 

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. Dar cumprimento em obra ao solicitado nos pontos 1 e 2 do parecer da Autoridade 

de Saúde do Concelho da Marinha Grande, que se transcreve:  

 

�1. Todos os compartimentos de trabalho devem ser dotados de ventilação e 

iluminação directa de e para o exterior, ou dotados de dispositivos de ventilação e 

iluminação artificial. A ventilação deve ter contínua renovação de ar e deve ser 

adequada à dimensão e funções das respectivas instalações; 

2. A porta de acesso ao armazém deve possui mola de retorno.� 

 

6. A conduta de evacuação de fumos e cheiros deverá ser construída em material 

incombustível e conduzir directamente ao exterior, de forma a evitar incómodos a 

terceiros, de acordo com os regulamentos em vigor; 

 
Deliberou ainda informar o requerente, que o funcionamento do estabelecimento deverá 

cumprir o Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11/05 � Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 

Edifícios, bem como o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01 � Regulamento Geral do Ruído, 

que estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, ficando a emissão da 

Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de Avaliação Acústica - n.º 5 do 

RGR e Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

9 - REQ Nº 277/09 � PC N.º  881/94 � INTERMOLDE � MOLDES VIDREIROS 

INTERN. LDA 

 
LOCAL: ZONA INDUSTRIAL � LOTES 21 E 22 � MARINHA GRANDE 
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DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS 
 

 
247 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Unidade Fabril (1.ª Fase), 

levada a efeito no Lote 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, deferido por Deliberações 

tomadas em Reuniões de Câmara, realizadas em 17/11/1994, 06/04/1995 e 06/07/1995, 

dispondo do Alvará de Licença de Construção n.º 461/1996. 
 
Presente Processo referente à Alteração e Ampliação das instalações iniciais (1.ª ampliação), 

deferido por Despacho do Vereador do Urbanismo, datado de 20/01/2005, dispondo do Alvará 

de Obras de Construção n.º 246/2005, de 01/08. 
 
Presente Projecto de Arquitectura, referente à Alteração e Ampliação das referidas instalações 

(2.ª ampliação), deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara datada de 

02/10/2008. 
 
Presente Projectos de Especialidades relativos à Estabilidade, Redes Prediais de Águas, Redes 

de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.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. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à Alteração da Unidade Industrial, aprovado por 

Despacho do Director da entidade coordenadora do respectivo licenciamento industrial (ME-
DRC), datado de 10/04/2006. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Processo de Licenciamento das 

alterações requeridas, com o condicionalismo de executar todos os arranjos exteriores que 

se vierem a verificar por necessários em consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 � REQ Nº 752/09 � PC N.º 24/08 � SILVIP  - SOCIEDADE GESTORA DO FUNDO 

DE VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS (FUNDO VIP), S.A. 

 
LOCAL: ESTRADA DA NAZARÉ � AMIEIRINHA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
 
 
248 - Presente requerimento de Silvip � Sociedade Gestora Fundo Valores Invest. Prediais 
(Fundo VIP), S.A., com sede na Avª Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 7º andar, 1050-121 Lisboa, 
a solicitar através da sua mandatária GCT � Sociedade Imobiliária, S.A., a aprovação do 

projecto de arquitectura referente à construção de um Edifício de Comércio e Serviços, sito na 

Estrada da Nazaré, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente Processo de Licenciamento n.º 553/2000, referente à Legalização de Edifício de 

Venda de Produtos Alimentares por Grosso, deferido por Despacho de 18 de Fevereiro de 
2003, dispondo do Alvará de Licença de Construção n.º 232/2003, de 10/04 e respectiva 

Licença de Utilização n.º 142/2005, de 27/05. 
 
Presente Pedido de Informação Prévia n.º 509/06, requerido por GCT � Sociedade 
Imobiliária, S.A., relativo à viabilidade de Construção de Edifício destinado a venda de 

produtos alimentares, deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

14/12/2006, transcrevendo-se: 
 
�Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Informar ser viável a criação de um edifício destinado a venda de produtos alimentares no 

terreno assinalado, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.Obtenção de aprovação prévia de localização, em sede de apreciação de processo 

administrativo a remeter pelos requerentes á entidade coordenadora respectiva (DRE 

Centro), nos termos da Lei n.º 12/2004; 

 

2.Cumprimento das normas e parâmetros legais aplicáveis, nomeadamente quanto à 

adequação da proposta aos parâmetros urbanísticos decorrentes do PDM da Marinha 

Grande para o número mínimo de lugares de estacionamento em função da área de 

construção proposta, que não poderá ser inferior a 1 lugar/50m2 de área de construção 

destinada a comércio e/ou serviços; 

 

3.Requalificação, na sua totalidade, do arruamento existente e confinante a Norte do terreno 

(Rua 1.º de Abril), até à inserção na Rua dos Guilhermes, de modo a cumprir as dimensões 

transversais mínimas previstas pela Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, bem como 

reforço e/ou criação das infra-estruturas que se venham a considerar, em sede de apreciação 

do processo de licenciamento, como necessárias à correcta instalação e funcionamento da 

unidade pretendida, nomeadamente extensão e/ou requalificação das redes de saneamento 

(doméstico e pluvial). 

 
Presente Pedido de Informação Prévia n.º 769/06, requerido por GCT � Sociedade 
Imobiliária, S.A., relativo à viabilidade de Construção de Edifício destinado a comércio ou 

serviços, deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 11/01/2007, 

transcrevendo-se: 
 
�Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

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

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

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

(Rua 1.º de Abril), até à inserção na Rua dos Guilhermes, de modo a cumprir as dimensões 

transversais mínimas previstas pela Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, bem como o 

reforço e/ou criação das infra-estruturas que se venham a considerar, em sede de apreciação 

do processo de licenciamento, como necessárias à correcta instalação e funcionamento da 

unidade pretendida, nomeadamente extensão e/ou requalificação das redes de saneamento 

(doméstico e pluvial). 
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Mais se informa que a instalação de qualquer actividade que careça de licenciamento 

específico deverá ser precedida de aprovação prévia nos termos previstos na legislação 

aplicável à data.� 

 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Edifício destinado a 

Comércio/Serviços, dispondo de pareceres favoráveis das entidades consultadas, 

nomeadamente do Centro de Saúde de Marinha Grande, da Veterinária Municipal e da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
Presente Autorização de Modificação do referido estabelecimento, emitida em 20/08/2008, pela 

Direcção Regional da Economia do Centro, do Ministério da Economia e da Inovação, nos 

termos da Lei n.º 12/2004, de 30/03. 
 
Presentes Informações Técnicas dos Serviços, que atestam estarem preenchidos os requisitos 

legais necessários à aprovação do projecto de arquitectura em referência. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura em referência, nas seguintes condições: 

 

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

seguintes elementos: 

 

a) Projectos de Especialidades aplicáveis nos termos previstos no n.º 4 do artigo 20.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; 

 

b) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, com a rectificação da área 

total da propriedade, face à área apresentada no levantamento topográfico 

efectuado; 

 

2. Relativamente às Redes de Abastecimento de Águas e de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, apesar da propriedade já se encontrar servida daquelas infra-

estruturas, deverá equacionar o redimensionamento dos respectivos ramais 

domiciliários existentes. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que a emissão da respectiva Licença de Obras de 

Edificação, ficará dependente da verificação do cumprimento dos condicionalismos 

impostos aquando da aprovação do Pedido de Informação Prévia n.º 769/06, devendo 

para o efeito apresentar Projecto de Obras de Urbanização, contemplando a 

requalificação do arruamento existente, confinante com o prédio na sua extensão total, até 

à inserção na Estrada dos Guilhermes, devendo considerar a remodelação da iluminação 

existente, completando o projecto com a apresentação de estudo demonstrativo do 

eventual aumento do volume de tráfego que o empreendimento poderá vir a gerar. 

 

Deliberou ainda informar o requerente, que a proposta de edificação constitui uma 

operação geradora de impacte semelhante a um loteamento, nos termos do art. 53.º do 

Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, por se considerar que envolve uma 

sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas e ou ambiente, nomeadamente vias 

de acesso, tráfego, parqueamento e ruído e por apresentar uma profundidade superior a 

30m, medida a partir da sua fachada fronteira ao espaço público confinante, ficando 
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assim sujeita à verificação das compensações previstas no artigo 73.º e seguintes da Secção 

III do Capítulo VIII (Taxa pela emissão de alvarás) do referido regulamento.  

 

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 - 5.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 
 
249 - Presente proposta da 5.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 414.418,00 euros nos reforços 

e de 414.418,00 euros nas anulações; 
4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 570.647,96 euros 
nos reforços e de 578.839,80 euros nas anulações.  
4ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 24.578,20 euros nos 
reforços e de 89.548,20 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 5ª 

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 maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. . 
 

 

12 - APURAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ORIGINARAM O ATRASO NA 

COLOCAÇÃO E LIGAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES DE NATAL PELA ACIMG - 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO MANDADO ELABORAR POR DELIBERAÇÃO DE 

22-12-2008. 
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Presente o Relatório elaborado pela Chefe de Gabinete do Sr. Presidente em cumprimento da 
deliberação deste Órgão Executivo tomada em reunião de 22-12-2008, que aqui se dá para 

todos os legais efeitos por integralmente reproduzido e que apresenta as seguintes 
recomendações finais: 
 
�De tudo o que se apurou, à luz do princípio da prossecução do interesse público e das 

regras da boa gestão dos dinheiros públicos que à Câmara Municipal cabe defender e 

garantir, permitimo-nos recomendar que: 

 

1. se informe a ACIMG que deve elaborar com a necessária antecedência o seu programa 

de actividades natalícias apresentando à Câmara o respectivo orçamento, que pugne 

pelo cumprimento das mesmas e, em momento ulterior, apresente os documentos 

comprovativos das despesas efectuadas com essas mesmas actividades, de forma a 

garantir que não sejam os contribuintes a pagar todas as iniciativas que cabem a esta 

Associação desenvolver em prol do interesse dos seus associados e do público em 

geral, e que os dinheiros públicos concedidos são efectivamente investidos em 

actividades de interesse geral da população do concelho. 

 

2. mantendo-se a actual metodologia, de futuro a decisão de atribuição do subsídio a esta 

entidade seja antecipada o mais possível para evitar que as empresas do ramo esgotem 

a sua capacidade de satisfação de encomendas, pois pelo conhecimento que temos das 

experiências de outros municípios e das alegações apresentadas pela ACIMG, na 

grande maioria dos casos, as adjudicações são efectuadas durante os meses de 

Setembro e Outubro.  

 

3. se notifique a ACIMG de que deve restituir aos cofres do município o valor de 

15.424,00� (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro euros), visto que das despesas 

suportadas com o plano de actividades natalícias, dos 45.000,00� recebidos (40.000� 

para iluminações e 5.000� para as restantes actividades de animação), apenas 

comprovou ter gasto 29.576,00� (desde que a Câmara aprove a proposta de considerar 

justificada a totalidade da despesa do mini comboio turístico no valor de 9.920�). 

 

4. se determine à Divisão Financeira/Secção de Contabilidade que diligencie em 2009, 

pelos procedimentos necessários à reposição não abatida ao pagamento do montante 

referido de 15.424,00� (ou de 20.344,00�, caso não se considere justificada a 

totalidade da despesa efectuada com o mini comboio turístico). 

 

5. se determine aos serviços responsáveis pela elaboração de informações/propostas de 

atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, que passem a fazer 

referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada, atentas as finalidades 

para que esse apoio é concedido. Tais formas de controlo devem, 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 ou 

evento.�. 

 

Tendo em conta que os restantes documentos que fazem parte do processo, para além do 

Relatório, não foram distribuídos aos membros do executivo, foi decidido retirar o 

assunto da presente reunião, devendo o mesmo ser agendado e apreciado na próxima, 

depois da análise dos referidos documentos. 
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13 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/08 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE: 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA � ANÁLISE DAS PROPOSTAS � 

ADJUDICAÇÃO 

 

250 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Beneficiação da Rua do 

Azambuja�, constituído por: Acta e Relatório da Comissão de Abertura do Concurso, 

Relatório da Comissão de Análise das Propostas e minuta de contrato, propondo a adjudicação 

ao concorrente �Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 196.395,60 (cento e noventa e seis mil, 
trezentos e noventa e cinco euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

e prazo de execução de 180 dias. 

A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 

fundamentos de facto e de direito dos mesmos, delibera nos termos do nº. 1 do artº . 110º. 

do Dec-Lei nº59/99, de 02 de Março e do artº. 64º., nº1, al. q), da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adjudicar à Firma 

�Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 196.395,60 (cento e noventa e seis mil, trezentos e 

noventa e cinco euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo 

de execução de 180 dias, a empreitada de �Beneficiação da Rua do Azambuja�, bem como 

aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa, nos termos do artº. 116º. 

do Dec-Lei 59/99, de 02 de Março. Mais delibera designar como representante do 

Município, para fiscalizar a obra a Engª. Sara Marques Vidal e Engª. Susana Silva para 

coordenar. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� � CONCURSO PÚBLICO N.º3/06 � 

REVISÃO DE PREÇOS 

 
 
251 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/09/09, que propõe a aprovação da revisão 

de preços relativa à empreitada �Beneficiação da Rua 4 - Figueiras�. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, e atendendo a que, de acordo com o disposto no 

n.º1 do artigo 199º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigo 1º do Decreto-Lei 

n.º6/2004, de 6 de Janeiro, a revisão de preços é obrigatória, e tendo em atenção o cálculo 

da revisão de preços de acordo com o Plano de trabalhos aprovado em 13 de Dezembro de 

2007, a Câmara delibera aprovar a revisão de preços relativa à empreitada �Beneficiação 

da Rua 4 - Figueiras�, adjudicada à firma �Transbarqueiro, Lda�, no valor total de 

1.354,85� (mil trezentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), de acordo 

com o disposto no art. 199º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 02 de Março e no Decreto Lei 

n.º6/2004 de 6 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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15 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 50,00M² DE TERRENO 

D0 SR. JÚLIO DINIS FRANCISCO 

 
 
252 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Júlio Dinis 

Francisco, que confronta a Norte com José Dias Farto, a Sul com José Dias Parreira, a Nascente 

com Caminho Público e a Poente com Júlio Dinis Francisco, com artigo matricial nº. 

01122/231288 e registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 897. O proprietário do 

imóvel, concordou com a cedência do terreno (50,00m²) solicitando que a área cedida para 

domínio público tenha como contrapartida execução de muro em alvenaria com 0,80m de altura 

e gradeamento com 0,70m de altura, incluindo um portão de duas folhas com 3,0m de 

comprimento e um portão de uma folha com 1,20m de comprimento, ambos da mesma altura 

do muro (1,50m). 
 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 50,00m², do prédio de que é dono Júlio Dinis Francisco, com artigo 
matricial nº. 01122/231288 e registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 897, 

que confronta a Norte com José Dias Farto, a Sul com José Dias Parreira, a Nascente com 

Caminho Público e a Poente com Júlio Dinis Francisco, para beneficiação da Rua da 

Indústria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a executar muro em 

alvenaria com 0,80m de altura e gradeamento com 0,70m de altura, incluindo um portão 

de duas folhas com 3,0m de comprimento e um portão de uma folha com 1,20m de 

comprimento, ambos da mesma altura do muro (1,50m), conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 2) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA ARLETE ALMEIDA MONTEIRO 

GONÇALVES. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 
 
253 - Na sequência da deliberação camarária, de 31 de Maio de 2007, foi notificada a 

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

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pela requerente, em 22 de Junho, veio esta apresentar alegações escritas 

e indicar testemunhas, através de ofício com registo de entrada n.º 5794/2007, de 29 de Junho. 
 
Nas alegações apresentadas a requerente alega que: - �havia no local uma pedra do lancil caída 

na estrada, a qual, após o acidente, ainda esteve mais cerca de 3 ou 4 meses na mesma 

situação�; - �não estava a querer parar no estacionamento existente em frente do prédio, nem 

tão pouco subi o passeio, (�), nem ia com excesso de velocidade�; - �parei simplesmente na 

faixa de rodagem encostada à berma, para receber uma pessoa que pretendia transportar para o 
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centro da Marinha e a cerca de 2 m do sítio onde estava a pedra. Porque chovia muito, resolvi 

avançar cerca de 2 m mais para a frente, mas sempre encostada à berma�; - �quando arranquei 

para, como disse, parar mais à frente, embati na pedra�.   
 
Duas das testemunhas indicadas foram inquiridas, em 27 de Setembro de 2007, a terceira não 

compareceu alegando impossibilidade. Do seu depoimento resulta que: - �o lancil estava caído 

na estrada muitos meses antes da ocorrência (21 de Dezembro de 2006) e continuou assim, pelo 
menos, três meses depois do acidente�; - o local tem iluminação pública�; - �provavelmente a 

requerente teria conhecimento da situação do lancil, antes da ocorrência, mas talvez tenha 

pensado que passava sem embater no lancil�.   
 
Os serviços técnicos pronunciaram-se, em 31 de Janeiro de 2009, alegando que: �quando me 

desloquei ao local (�) não verifiquei qualquer pedra de lancil arrancado, no entanto procurei 

junto do encarregado o Sr. Faria se porventura em qualquer momento tinha dado ordens ao seu 
pessoal, nomeadamente aos calceteiros, para reparação de algum lancil no local apontado, o 

que me foi dito peremptoriamente que não, nem tinha conhecimento de tal assunto e que os 

seus homens não tomavam por eles próprios a iniciativa de repor fosse que pedra fosse�. 
 
Os serviços da DIRM mantiveram a sua informação inicial, esclarecendo que não foi efectuada 

qualquer intervenção no local (facto confirmado pelo encarregado municipal) e que o lancil não 

se encontrava caído na estrada. Dos depoimentos das testemunhas resulta que o local tem 
iluminação pública e que a situação invocada pela requerente, a existir � os serviços municipais 

negam a sua existência -, era do conhecimento da lesada, que poderia, assim ter evitado os 
danos (no que se admite, sem conceder, tendo em conta a posição expressa pelos serviços). Na 

medida em que o facto invocado pela requerente, eventualmente na origem dos danos que 
alega, não foi constatado por autoridade policial e que os serviços municipais negam a sua 

existência, não se pode considerar existirem motivos atendíveis para alterar o sentido de 

decisão já manifestado.  
  
Presente requerimento apresentado por Maria Arlete Almeida Monteiro Gonçalves, através do 

qual solicita indemnização por danos provocados por acidente de viação, na Rua Aquilino 
Ribeiro, na freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 09/2007/MAC, de 11 de Maio, na qual se apreciam os factos invocados 

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

Municipal proceder à indemnização dos danos invocados pela requerente. 
 
Assim, realizada a audiência prévia e ponderadas as alegações da requerente, a Câmara 

Municipal, concordando com a Informação n.º 09/2007/MAC, que fica anexa (Anexo 3) e 

se dá por reproduzida, e tendo por base a informação dos serviços da DIRM, delibera 

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

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas no 

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

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

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

 

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

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CARLOS ALBERTO SEQUEIRA SEIÇA ABEL. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 
 
254 - Presente requerimento apresentado por Carlos Alberto Sequeira Seiça Abel, através do 

qual solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 02/2009/MAC, de 25 de Fevereiro, na qual se apreciam os factos 
invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública não parece caber ao 

Município da Marinha Grande o dever de proceder à indemnização dos danos eventualmente 

sofridos pelo requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 02/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 4) e se dá por reproduzida, delibera notificar o requerente para audiência 

prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento do pedido apresentado, na medida em que não se encontram 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

públicas no domínio dos actos de gestão pública, de acordo com o artigo 2º, n.º 1, do 

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

18 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA EXPROPRIAÇÃO DE 

DUAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. PROPOSTA DE 

AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 

 

255 - Presente Informação, de 17/02/2009, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, na qual se 

refere que �para realizar a empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso são necessárias as 

duas parcelas de terreno identificadas na planta anexa�. Acrescentando-se que �a área 

identificada na planta por área de cedência a norte destina-se ao alargamento da faixa de 
rodagem, execução de valeta em seixo rolado e pista de ciclistas, previstas no projecto do 

arruamento, sendo necessários 761 m2 para realização das obras.� E que �a área identificada na 

planta por área de cedência a sul destina-se ao alargamento da faixa de rodagem e execução de 

berma, previstas no projecto do arruamento, sendo necessários 161 m2 para realização das 

obras�. 
 
De acordo com a memória descritiva do projecto a executar é possível caracterizar a 

intervenção nos seguintes moldes: 
- O objectivo fundamental do projecto de execução �é o de melhorar as condições de 

circulação viária� da rua; 
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- �A extensão da obra é de aproximadamente 2,654 Km, sendo os trabalhos mais 

significativos, a escavação em abertura de caixa e alargamento da plataforma, as 
pavimentações e execução de passeios, havendo ainda a considerar a drenagem pluvial, 

o saneamento doméstico, a remodelação da conduta de abastecimento de água e os 

equipamentos de sinalização e segurança�. 
 

A construção e o alargamento de ruas e arruamentos assume inequívoca utilidade pública e é 

uma atribuição dos municípios. 
  
A beneficiação da Rua do Repouso, integrada no âmbito das atribuições dos municípios, 

constitui uma causa de utilidade pública que permite a expropriação, (cf. artigo 13º, n.º 1, alínea 

a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
A autorização da posse administrativa funda-se na urgência das obras a executar, de acordo 

com o artigo 19º, do Código das Expropriações, e prende-se com os seguintes motivos: 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 

consideram-se urgentes.  
- A execução da presente obra foi incluída no quadro dos projectos objecto de financiamento 

por via do contrato de delegação de competências com subvenção global, celebrado entre o 

Programa Operacional Regional do Centro e a Comunidade Intermunicipal do Pinhal 
Litoral. 

- A autorização da posse administrativa é indispensável para o início imediato da obra e para 

a sua conclusão. 
- Foi realizado concurso público para a realização desta obra, cuja adjudicação foi 

formalizada, tendo o contrato sido celebrado em 2 de Fevereiro de 2009 e no âmbito do 

qual se enquadram a execução dos trabalhos identificados para as parcelas a expropriar. 
 
O início das obras nas parcelas expropriadas, de acordo com o Programa de Trabalhos, 

ocorrerá, de imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Estando em causa a realização de obras que visam a beneficiação de um arruamento, com 

alargamento da plataforma existente, remodelação de redes de infra-estruturas subterrâneas e 

criação de pista de ciclistas, que constitui uma atribuição municipal, de acordo com o artigo 
13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e se reveste de utilidade pública. 

Trata-se do alargamento e beneficiação de uma rua, com inegável utilidade e valia para todos 

os cidadãos, residentes no concelho da Marinha Grande e visitantes. 
 
Sendo admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade pública 

compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cf. artigo 1º, do 

Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro). 
 
Sendo admissível, por se verificarem os requisitos, a autorização da posse administrativa, nos 

termos do artigo 19º, do Código das Expropriações. 
 
Detendo a Câmara Municipal competência para requerer a declaração de utilidade pública, de 
acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 09/04/2009 

Acta n.º 08 

 

 23 

 
Sendo necessário expropriar duas parcelas com 761 m2 e com 161 m2, cada uma, a desanexar 

do prédio rústico inscrito sob o artigo 5996 na respectiva matriz predial rústica, a favor de Rui 

de Jesus Menino, casado com Maria Madalena da Graça Rodrigues Menino, com as seguintes 

confrontações: a norte, João Gomes Salgueiro; a nascente, Júlio Brito e outros; a sul, Manuel 

Pereira Jesus-Herdeiros; e a poente, Joaquim Pereira Jesus e outro; descrito na Conservatória 

do Registo Predial do Concelho da Marinha Grande sob o n.º 04656/191090. 
 
Tendo sido realizada avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4, do 
Código das Expropriações; a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação 

atinge Euros 1.991,24 (mil novecentos e noventa e um euros e vinte e quatro cêntimos), nos 

termos do relatório do perito, datado de 27 de Fevereiro de 2009 e que aqui se dá por 

reproduzido. Valor que foi cabimentado em 20 de Janeiro e em 4 de Março de 2009. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21/04/1995, integra o prédio a 

expropriar �fora do perímetro urbano do aglomerado da Marinha Grande, parte em espaço 

agro-florestal e a restante parte em espaço afecto a protecção especial�. Adita-se ainda que 
�consultada a carta da Reserva Ecológica Nacional, publicada posteriormente ao PDM, 
constata-se que somente a parte localizada a norte da Rua do Repouso, se encontra abrangida 
por Reserva Ecológica Nacional, estando a restante parte em espaço agro-florestal�, (cfr. 

informação n.º IM/120/2008). A obtenção da necessária autorização está a cargo da Divisão de 

Apoio Técnico e Logístico. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera requerer a declaração de utilidade pública, com 

autorização da posse administrativa, para expropriação de duas parcelas de terreno, com 

as áreas de 761 m2 (setecentos e sessenta e um metros quadrados) e de 161 m2 (cento e 

sessenta e um metros quadrados), do prédio rústico inscrito sob o artigo 5996 na 

respectiva matriz predial rústica, a favor de Rui de Jesus Menino, casado com Maria 

Madalena da Graça Rodrigues Menino, com residência na Rua de Diu, n.º 24, Casal dos 

Ossos, Marinha Grande, e descrito na Conservatória do Registo Predial do Concelho da 

Marinha Grande sob o n.º 04656/191090, para beneficiação da Rua do Repouso, 

destinando-se ao alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta, pista de ciclistas e 

execução de berma, o que constitui causa de utilidade pública que está integrada nas 

atribuições dos municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, ascendendo os encargos a suportar o valor de Euros 1.991,24 (mil 

novecentos e noventa e um euros e vinte e quatro cêntimos), nos termos do relatório do 

perito da lista oficial, tudo de acordo com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 14º, 

n.º 1, alínea a) e 19º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro e de acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

 

Mais delibera propor a aquisição das parcelas identificadas, por via de direito privado, 

pelo valor de 1.991,24 euros (mil novecentos e noventa e um euros e vinte e quatro 

cêntimos), nos termos do relatório do perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11º, n.º 

2, do Código das Expropriações. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passam a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 5).        
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE 

UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS 

BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA 

 

 

256 - Presente Informação n.º IA/24/2007, de 19 de Junho, e Informação n.º IA/27/2007, de 6 

de Julho, da Arquitecta Isabel Alves (DOPU), a informar que «para a concretização da 

empreitada relativa à Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal 
de Malta, obra inserida no Programa Polis Marinha Grande, verifica-se ser necessário 

expropriar parte da área ocupada num total de 309 m2, conforme planta 02».                
 
Presente Informação n.º IA/28/2008, de 26 de Novembro, na qual se esclarece que a área a 

expropriar é de 294 m2, por efeito de rectificação em relação à área considerada na 

expropriação de uma parcela de terreno de um prédio confinante. A informação identificada é 

acompanhada de planta com delimitação do prédio e da parcela a expropriar. 
 

A execução de espaço verde relvado para uso informal e desportivo, a construção de passeio e a 

consolidação de um arruamento assumem inequívoca utilidade pública e incluem-se nas 
atribuições dos municípios. 
 
A requalificação da Ribeira das Bernardas, abrangendo os trabalhos enumerados, integrada nas 

atribuições dos municípios, constitui uma causa de utilidade pública que permite a 

expropriação, (cfr. artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
O Plano de Pormenor da Zona Desportiva foi publicado no Diário da República, II Série, de 09 

de Junho de 1997. 
 
A área a expropriar está abrangida por Plano de Pormenor eficaz, estando aí referenciada como 

zona com as finalidades enunciadas nas informações antes citadas e que se dão por 

reproduzidas.  
 
É conferido à Administração o poder de expropriar os terrenos e edifícios que sejam 

necessários à execução dos planos municipais de ordenamento do território, (cfr. artigo 128º, 

n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por último alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). 
 
A presente expropriação destina-se à execução do Plano de Pormenor da Zona Desportiva da 

Marinha Grande e é adequada e necessária.  
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
O carácter de urgência que se requer, de acordo com o artigo 15º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, para este processo de expropriação prende-se 
com os seguintes motivos: 
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- Está em causa a realização de obras de interesse público na medida em que se integram nas 

atribuições do município e este, enquanto pessoa colectiva pública, está vinculado à 

prossecução do interesse público. 
- A empreitada em que se integram os trabalhos a executar na parcela a expropriar, visa a 

requalificação da linha de água, a consolidação de um dos corredores verdes fundamentais 

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

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

zonas de recreio activo, (cfr. Memória descritiva da obra). 
- Foi realizado concurso público para a realização da presente obra, cuja adjudicação foi 

deliberada pela Câmara Municipal, em 4 de Outubro de 2007. A obra foi consignada, 

parcialmente, em 03 de Novembro de 2008, e encontra-se em execução. A parcela a 

expropriar é indispensável para a prossecução dos trabalhos. 
- As obras integram-se no Programa Polis, mediante prévia selecção sancionada por 

despacho do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (n.º 16 268/2001 (2ª 

série), publicado no Diário da República, de 4 de Agosto de 2001. 
- Nos termos do Despacho Normativo n.º 45-A/2000, de 21 de Dezembro, foi celebrado 

contrato-programa de requalificação urbana da cidade da Marinha Grande, publicado no 

Diário da República, II Série, de 17 de Janeiro de 2002. 
- O contrato-programa integra-se no contexto do Programa Polis � Programa de 

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 15 de Maio. 
- As expropriações a realizar, no âmbito do Programa Polis, são qualificadas como urgentes. 
- As obras a executar têm financiamento aprovado, proveniente do contrato-programa, 

celebrado com o Estado, representado pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano. 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 

consideram-se urgentes. Aí se incluindo os terrenos destinados a outras obras intimamente 

ligadas com a protecção ou embelezamento das vias municipais, [cfr. § único, alínea e)].  
 
O início das obras na parcela expropriada, de acordo com o Programa de Trabalhos, ocorrerá, 

de imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Estando em causa a execução de espaços verdes, a construção de passeio e a consolidação de 

um arruamento que constitui uma atribuição municipal, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, 

alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e se reveste de utilidade pública. 
 
Estando em causa a execução de plano de pormenor eficaz, o que permite a expropriação, (cfr. 

artigo 128º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por último alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). 
 
Sendo admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade pública 

compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cfr. artigo 1º, do 

Código das Expropriações). 
 
Detendo a Câmara Municipal competência para requerer a declaração de utilidade pública, de 

acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Detendo a Assembleia Municipal competência para declarar a utilidade pública e atribuir 

carácter de urgência à expropriação, nos termos dos artigos 14º, n.º 2 e 15º, n.º 1, ambos do 

Código das Expropriações e do artigo 53º, n.º 1, alínea r), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Sendo necessário expropriar uma parcela de terreno com 294 m2 (duzentos e noventa e quatro 

metros quadrados) a desanexar do prédio urbano, descrito sob o n.º 16112/20070917 na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, e inscrito a favor de José António 

Quiaios, sito na Rua Ferreira de Castro, n.º 22, Marinha Grande, e inscrito sob o artigo 16413 

na respectiva matriz predial urbana, sito na freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Tendo sido realizada a avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4 do 

Código das Expropriações, a previsão do montante dos encargos a suportar atinge o valor de 

Euros 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco euros), nos termos do relatório do perito da lista 

oficial, datado de 14 de Fevereiro de 2009 e que aqui se dá por reproduzido. Valor que foi 

cabimentado em 13 de Março de 2009. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21 de Abril de 1995, integra a 
parcela do prédio a expropriar como espaço sujeito a Plano de Pormenor, de acordo com a 

Carta de Ordenamento, (cf. Informação n.º IA/41/2007, da Divisão de Ordenamento e 

Planeamento Urbanístico). 
 
E que o Plano de Pormenor da Zona Desportiva, já identificado, que se pretende executar, 

integra a parcela do prédio identificada em área destinada às finalidades constantes das 
informações técnicas já referenciadas.   
 
A Câmara Municipal delibera requerer à Assembleia Municipal a declaração de utilidade 

pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de uma parcela de 

terreno de 294 m2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados) a desanexar do prédio 

urbano, descrito sob o n.º 16112/20070917 na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande, e inscrito a favor de José António Quiaios, sito na Rua Ferreira de 

Castro, n.º 22, Marinha Grande, e inscrito sob o artigo 16413 na respectiva matriz, sito na 

freguesia e concelho da Marinha Grande; avaliada em Euros 3.135,00 (três mil, cento e 

trinta e cinco euros), nos termos do relatório do perito da lista oficial; para a execução de 

espaços verdes, construção de passeio e consolidação de um arruamento, o que constitui 

causa de utilidade pública que está integrada nas atribuições dos municípios, de acordo 

com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, tudo de acordo com 

o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 12º, 14º, n.º 2 e 15º, do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, de acordo com o artigo 

128º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por último alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, e de acordo com os artigos 

53º, n.º 1, alínea r) e 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

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

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passem a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 6). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA � PAGAMENTO DA 

DESPESA 

 
 
257 - Pelo Sr. Vereador João Marques Pedrosa foi apresentada a seguinte proposta: 
 
Em 4 de Junho de 2008, deu entrada nesta Câmara Municipal, um oficio da ADAL � 
Associação Distrital de Atletismo de Leiria, a solicitar o pagamento do valor de 1.050,00� (mil 

e cinquenta euros) relativo ao caderno de encargos com a realização do Apuramento para o 

Campeonato Nacional de Clubes, previamente apresentado. 
 
O referido Caderno de Encargos, foi presente a reunião de Câmara de 26 de Julho de 2007, e 
sobre ele recaiu a deliberação que a seguir se transcreve e que faz parte da Acta n.º 17/2007 

�1124- Presente caderno de Encargos relativo às condições necessárias para assegurar a 

candidatura à realização do Campeonato Nacional de Clubes (Apuramento) � Atletismo, 

remetido pela ADAL � Associação Distrital de Atletismo  de Leiria, cujo conteúdo se dá por 

reproduzido e de que se anexa cópia (Anexo 6). 

(�) 

A Câmara tomou conhecimento e delibera aceitar as condições propostas pela ADAL � 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria no ofício acima identificado, necessárias à 

realização do Campeonato Nacional de Clubes (apuramento) � Atletismo no nosso concelho.� 

 
A Câmara apreciou a proposta e delibera atribuir um subsídio à Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria no valor de 1.050,00� ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da 

Lei n.º 169/99 de 18.09 alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11.01. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 
 
 
258 - Presente informação n.º 383/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 24/03/2009, dando conta que a Câmara Municipal tem prevista a 
atribuição de apoios a colectividades do concelho que se proponham a desenvolver Projectos de 

Actividade Física para a Terceira Idade, ao abrigo da rubrica A/49 do Plano de Actividades 

Municipais para 2009. 
Mais informa que, os referidos projectos já foram implementados no decorrer dos anos civis de 

2006, 2007 e 2008 e que a continuação do funcionamento dos mesmos, é do interesse da 

instituição.  
 
Presente fax do Industrial Desportivo Vieirense, datado de 16 de Março do corrente ano e com 

o registo de entrada n.º 4126/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio para suporte das 

despesas com o desenvolvimento das aulas de actividade física do corrente ano. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que é da sua 

competência �apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 09/04/2009 

Acta n.º 08 

 

 28 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra� 

delibera, ao abrigo da alínea b) do 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 atribuir o apoio financeiro à 

entidade Industrial Desportivo Vieirense, contribuinte fiscal número 501 254 242, com 

sede no Estádio Albano Tomé Feteira, Rua de Leiria, 2430-773 Vieira de Leiria, cuja 

situação contributiva e tributária junto respectivamente da Segurança Social e do serviço 

de Finanças já se encontra regularizada, para o desenvolvimento do projecto de 

actividade física para a 3.ª idade durante o período compreendido entre Janeiro a 

Dezembro de 2009, sendo a verba dividida do seguinte modo: 

 - 1.100,00� para apoiar os custos mensais (excepto mês de Agosto) com a 

dinamização da actividade por professores de educação física, acrescido de um valor 

(400,00�) para a aquisição de materiais adequados a tais práticas. 

 

ENTIDADE NIF RECURSOS HUMANOS MATERIAIS 

Industrial Desportivo 

Vieirense 

501 254 242 1.100,00 400,00 

 TOTAL 1. 100,00� 400,00� 

 

O apoio constante no mapa anterior, tem cabimento na acção A/49 de 2009. 

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 1.º DIREITO, 

MOITA: CARLA SOFIA PAULO DE JESUS, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO 

DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
 
 
259 - Presente informação n.º 396 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED 
- , datada de 25/03/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por parte de 

inquilina mencionada em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal corrigido do 

agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio e 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e 

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

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar a partir do próximo mês de Maio seja no 

valor de 5,28� (cinco euros e vinte e oito cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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23 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AOS MUSEUS 

MUNICIPAIS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2009 

 
 
260 - Presente o pedido de isenção de taxas de ingresso nos Museus Municipais para todos os 

visitantes, no próximo dia 18 de Abril de 2009, no âmbito das Comemorações do Dia 

Internacional dos Monumentos e Sítios de 2009. 
 
Visto tratar-se da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que em 

Portugal se celebra no 18 de Abril, e cujo objectivo é o de constituir �... um marco 

comemorativo do património nacional, mas que celebre, também, a solidariedade internacional 

em torno da salvaguarda e da valorização do património de todo o mundo ...�, e também 

realizar �... uma programação especial de sensibilização do público para a relação entre a 

ciência e o património cultural � e na perspectiva do envolvimento da comunidade nestas 

comemorações, propõe-se, neste sentido, a concessão de isenção de taxas de ingresso nos 

Museus Municipais no dia 18 de Abril de 2009, para todos os visitantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera, ao abrigo do artigo 7.º, do Capítulo 

II do Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a 

isenção das taxas de ingresso nos Museus Municipais no dia 18 de Abril de 2009, a todos 

os visitantes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





24 - 23.ª MILHA DE CRISTAL � CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 

 
 
261 - A presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , n.º 
435/2009 - Sector Desporto - datada de 31/03/2009, dando conta da entrada de um oficio 
datado de 09/03/2009 do Clube de Atletismo da Marinha Grande, onde é solicitado um apoio 

financeiro para a realização da 23.ª Milha de Cristal, integrada nas Comemorações do 25 de 
Abril do presente ano. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera, no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do art. 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, proceder à atribuição de um subsídio no valor de 4000 

� (quatro mil euros) ao Clube de Atletismo da Marinha Grande, para apoiar a 

organização e dinamização da 23.ª Milha de Cristal. 

 

A verba prevista encontra-se na rubrica 06/040701 do projecto acção 2009/A/195. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data todos os documentos necessários 

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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25 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia oito de Abril de dois mil e nove, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.692.703,89 � (dois 

milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e três euros e oitenta e nove cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 

 









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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA DE MENOR 

� CEMITÉRIO DA MARINHA GRANDE 

 

2. REQ Nº 786/09 � PC N.º 636/02 � PEDRO MIGUEL MENDES 

BERNARDO 

 

 

 





 

1 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA DE MENOR � 

CEMITÉRIO DA MARINHA GRANDE 

 

 

262 - Presente requerimento, referente ao embelezamento da sepultura temporária de menor nº 

734 do cemitério da Marinha Grande, e que passamos a identificar: 
 
- Volodymyr Tyshchuk, solicita autorização para revestimento da sepultura temporária de 

menor nº 734 do cemitério da Marinha Grande. 

 
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; 
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- 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); 
 
- Já foram autorizados pedidos idênticos, no mesmo tipo de sepulturas e no mesmo cemitério. 
 
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. 

 

 

2 � REQ Nº  786/09 � PC N.º 636/02 � PEDRO MIGUEL MENDES BERNARDO 

 
LOCAL: BICO DA GARCIA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

 

 

263 - Presente requerimento de Pedro Miguel Mendes Bernardo, residente na Rua do Bico, n.º 
37, Garcia, Marinha Grande, a solicitar a devolução da quantia depositada a título de 

comparticipação relativamente à execução das infra-estruturas viárias, no montante de 6 

766,25� (seis mil setecentos e sessenta seis euros e vinte e cinco cêntimos). 
 
Presente processo de construção de moradia, garagem e muros. 
 
Presente deliberação de 28 de Maio de 2003, respeitante ao deferimento final da pretensão, com 

o condicionalismo da comparticipação dos encargos inerentes á execução das infra-estruturas 
viárias.  
 
Presente guia do pagamento da comparticipação pela execução nas infra-estruturas viárias, no 

montante de 6 766,25� (seis mil setecentos e sessenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa em vigor na altura (19%), no valor de 1 285,59� (mil duzentos e 

oitenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), perfazendo o total de 8 051,84� (oito mil e 

cinquenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos). 
 
Presente oficio da Provedoria de Justiça, em que solicita informação face à demora na execução 

do arruamento previsto no Plano de Pormenor da Garcia. 
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Presente recomendação do Provedor de Justiça, relativamente à comparticipação prestada para 

assegurar o pagamento da despesa respeitante à futura execução da infra-estrutura viária 

prevista em Plano de Pormenor. 
 
Presente parecer elaborado pelo Gabinete de Apoio Jurídico, relativa à análise da 

recomendação proferida pelo Provedor de Justiça. 
 
Presente deliberação de Câmara, datada de 11 de Dezembro de 2008, na qual se deliberou 

acatar a recomendação formulada pelo Exm.º Provedor de Justiça no que diz respeito à 

restituição do montante correspondente à quantia depositada a título de comparticipação. 
 
Presentes requerimentos nos quais o munícipe refere que concorda a recomendação do 

provedor de justiça, mesmo considerando que o valor da perequação que vier a ser aplicada no 

momento da execução do plano de pormenor da Garcia possa vir a ser superior ao montante da 

quantia depositada, a título de comparticipação, e solicita a devolução da mesma. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Promover a devolução do montante da quantia depositada a título de comparticipação 

relativamente à execução das infra-estruturas viárias, no montante de 6 766,25� (seis mil 

setecentos e sessenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa em 

vigor na altura (19%), no valor de 1 285,59� (mil duzentos e oitenta e cinco euros e 

cinquenta e nove cêntimos), perfazendo o total de 8 051,84� (oito mil e cinquenta e um 

euros e oitenta e quatro cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 









A apreciação e votação dos assuntos presentes nesta reunião terminou pelas 11,05 horas, tendo 

a mesma sido interrompida nessa altura, e retomada pelas 12,00 horas, para concessão de um 
período de intervenção aberto ao público.  
 

 



 

 

 

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 12,00 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), estando presentes para atender os munícipes inscritos o Sr. 
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Presidente e os Srs. Vereadores Sérgio Moiteiro, Dr. Álvaro Pereira, Dr.ª Cidália Ferreira 

e Sr. Artur de Oliveira. 

 

Encontram-se inscritos para serem atendidos os seguintes munícipes:  

 

 

1 � D. Deolinda Rosa, residente na Rua da Esperança, nº 2, Marinha Grande, que pretende 
apresentar a actual situação da comunidade de etnia cigana, bem como saber sobre a atribuição 

de espaço físico e projectos a implementar futuramente. 
 
Relativamente ao assunto que a trouxe a esta reunião, a D. Deolinda, em seu nome e da 

AMICRIANÇA, leu um documento relativo à situação da família de etnia cigana que está a 

obstruir um caminho público, de cujo espaço foram obrigados a sair. O referido documento 

reclama ainda a dinamização de um projecto social para estas famílias, bem como a boa 

aplicação do rendimento social de inserção.  
Em relação à instalação provisória de uma família no Lamarão, informou que têm filhos com13 

anos, já nascidos na Marinha Grande, têm água e esperam pela instalação da luz há 4 meses, 

tendo já feito o muro necessário à instalação dos contadores, pretendendo pagar os respectivos 

consumos. 
 
Terminada esta exposição, o Sr. Presidente disse que não pode aceitar esta maneira de abordar 

o problema, designadamente o que se passou na última reunião pública. Não esteve presente 

por desconsideração de ninguém, apenas porque não podia, pelos motivos que na altura foram 

explicados. 
Em relação ao que foi dito o Sr. Presidente pensa que é ofensivo para o executivo, uma vez que 
a Câmara tem feito várias diligências no sentido de implementar um projecto, e que são do 

conhecimento da D. Deolinda. A Câmara não dispõe de terreno com características que 

permitam implementar um projecto de integração destas famílias, mas da parte das famílias 

também não tem havido o mínimo esforço no sentido desta integração, como é exemplo a 

ocupação de um caminho público. 
O Sr. Presidente referiu que está perfeitamente tranquilo em relação ao facto de a Câmara tudo 

estar a fazer no sentido de encontrar uma solução. 
 
Família do Lamarão � em relação a esta família, o Sr. Presidente informou que a questão da 

água foi resolvida pela Câmara, mas a electricidade não é da nossa competência. Se esta família 

tem o R.S.I. e está estruturada, talvez disponham de meios para, por eles próprios, procurarem a 

sua própria habitação. 
 
De seguida o Sr. Presidente pediu ao Sr. Vereador Sérgio Moiteiro, atendendo a que é o 

Vereador do pelouro, para dar mais informações. 
 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro referiu, na sequência do que disse na reunião pública de 

12/03/2009, que se espera o agendamento, por parte da Segurança Social, de uma nova reunião. 
Até lá, os nossos serviços estão empenhados na busca de uma solução para implementação 

deste projecto. 
Contudo, há dificuldades, designadamente a necessidade de haver mais do que um terreno, em 

vez de um só, por as famílias não se darem umas com as outras. Por outro lado, apesar da 
disponibilidade de algumas entidades, como é o caso da Segurança Social, que poderá financiar 

o aluguer de terrenos ou casas, terá que ser a Câmara a assumir o encargo. Os nossos serviços 

jurídicos estão a estudar esta possibilidade em termos legais. 
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De seguida o Sr. Vereador fez a leitura da carta da ACIDI � Alto Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, datada de 08/04/2009 (registo E/5300/2009), em que esta 
entidade governamental vem informar a Câmara sobre a existência de candidaturas para 

mediadores. A Câmara, e os serviços sociais, vão analisar esta informação e dar resposta dentro 

do prazo indicado. 
 
O Sr. Vereador fez igualmente a leitura de parte da carta da Câmara Municipal de Coimbra, 
datada de 03/04/2009 (registo E/5267/2009), relativa ao questionário da avaliação das 

necessidades dos municípios na implementação do modelo integrado de actuação com a 

população cigana, informando que a Câmara vai dar resposta ao que lhe é solicitado. 
 
Por fim o Sr. Vereador disse que gostava, apesar de ser mal entendido, de ter a chave para a 
resolução destes problemas, mas não tem. Contudo, reafirmou que o seu empenhamento vai 

continuar, no sentido do estudo e da procura de soluções para o problema, que é gravíssimo 
para o concelho. 
 
A D. Deolinda interveio para perguntar se não há nenhuma solução pontual para estas duas 

famílias, dado que compreende o empenhamento da Câmara na procura de soluções futuras. 

Referiu ainda que não vê boa vontade da Câmara nem tão pouco o cumprimento do que foi 
acordado, conforme é o seu entendimento. 
 
O Sr. Presidente referiu que para nós tratarmos os ciganos como cidadãos têm que também 

eles cumprir todas as normas da vida em comunidade, o que não acontece. 
 
 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro respondeu assim às questões levantadas pela D. Deolinda: 
 

 Relativamente à Embra, a D. Deolinda disse que o proprietário delimitou o seu terreno, 
ora tal é um direito que lhe assiste. A família cigana teve que se deslocar e ficou 

efectivamente a tapar o caminho; 
 Rede Social: é uma instituição, que como qualquer outra instituição deste país, não tem 

soluções imediatas, uma vez que a solução a encontrar tem que ser aprovada por todos e 

tem que resolver os problemas destas pessoas não trazendo mais problemas à autarquia 
e aos seus munícipes; 

 Colocação da luz: não é verdade aquilo que a D. Deolinda diz que foi acordado, tal 

como já lhe foi referido na reunião pública passada. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira esclareceu dizendo o seguinte: 
 

 O caminho foi aberto num terreno cedido à Câmara pelo proprietário, que vedou apenas 

a sua parcela. O que aconteceu foi que o proprietário da outra parcela também a vedou, 

havendo necessidade de analisar se o podia ou não fazer; 
 Em relação à luz há problemas técnicos colocados pela EDP, que não vai electrificar 

uma barraca, sem que haja a colocação de uma tomada. Agora que a Câmara cedeu à 

família os materiais e já fizeram o que é necessário para instalar o contador, têm que 

requisitar a baixada. A Câmara está disposta a ajudar mas tem limitações, pois não pode 

ajudar uns em desfavor de outros. 
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2 � Sr. António José Fidalgo Ferreira, residente na Rua Sociedade de Beneficência e 

Recreio 1º de Janeiro � Ordem � Marinha Grande, que pretende esclarecimentos sobre as 
obras que estão a decorrer na rua onde mora, uma vez que a Câmara tapou uns buracos no 

patim, que serviam para escoar as águas pluviais vindas de uma habitação do seu vizinho. Com 
a supressão dos referidos buracos as águas estão a ser acumuladas na empena da própria 

habitação. Já entrou em contacto com o Sr. Vereador Artur de Oliveira bem como com a Eng.ª 

responsável, uma vez que entende que este problema é técnico e causado pela Câmara, pois não 

existia até serem feitas as obras, que, como sublinhou, vieram melhorar muito as condições 

desta rua. 
 
O Sr. Presidente referiu que a Câmara tem que resolver os problemas que são da sua 

competência e não os problemas entre particulares. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu que as águas estavam a drenar para a estrada e não 

podiam, por isso os buracos que drenavam a água para a valeta que existia antes da construção 

dos passeios foram tapados e bem tapados. O problema, no seu entender, é entre particulares. 
 
Entretanto o Sr. António Fidalgo e o Sr. Vereador Artur de Oliveira envolveram-se numa troca 
de palavras, uma vez que têm pontos de vista diferentes em relação à situação. 
 
O Sr. Presidente esclareceu dizendo que a informação que vem dos serviços refere que é um 

problema entre particulares, contudo há que analisar se a Câmara tem competências para 

intervir junto do vizinho do munícipe, uma vez que está em causa o escoamento de águas 

pluviais. Há que saber se ele tem área disponível no seu terreno para poder absorver as águas. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira disse que em seu entender, ao construir-se o passeio 
deveria ter sido apontada uma solução técnica para este problema de escoamento de águas. 
 
O Sr. Presidente informou o munícipe de que irá ao local com o Vereador do pelouro e com os 

técnicos, para verificar a situação e procurar entender qual a solução. 
 
Depois de ver respondida a primeira questão, o Sr. António Fidalgo colocou ainda as 

seguintes: 

 

 As obras na estrada vieram contribuir para o aumento dos �aceleras�, pelo que sugere a 

colocação de lombas; 
 Os acessos à Ordem estão a ficar estrangulados; 
 A qualidade da obra, pois diz que os camiões não conseguem dar a volta na praceta sem 

pisar o passeio; 
 Existência de paus de fio que têm que ser retirados. 

 
 
O Sr. Presidente informou que os acessos existentes são provisórios, enquanto decorrem as 

obras. 
 
Em relação aos paus de fio, o Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que os mesmos vão 

ser retirados. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

264 - 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 13,25 

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 Coordenadora Técnica 

 
 
 

 

 


