
Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 29/01/2009 

Acta n.º 02 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

nove de Janeiro de dois mil e nove.       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id90666734 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 29/01/2009 

Acta n.º 02 

 2 

 

 

 

 

 

 

Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

nove de Janeiro de dois mil e nove.    

 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro 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; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

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

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 



 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. REQ 3802/08 - PC N.º 200/08 -  DAVID MIGUEL CARDEIRA DUARTE 
 

2. REQ  3063/08 � PC N.º 480/06 � JOSÉ ESPERANÇA BARBEIRO 
 

3. REQ  3500/08 � PC N.º 262/08 � ANA PAULA TELES MACHADO LEAL 

MATOS 
 

4. REQ  1656/08 -  PC N.º 211/08 � EMBRASER, SERVIÇOS E PROJECTOS DE 

ENGENHARIA, LDA 
 

5. REQ. 186/09  - PC N.º 614/03 � JOSÉ GASPAR NETO 
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6. REQ. 1686/08  - PC N.º 102/08 � ALFREDO CAPERTA FAUSTINO � PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
 

7. REQ. 159/09  - PC N.º 353/08 � DT2 NEW CONCEPT THE RAPID 

MANUFACTURING CENTER, LDA  
 

8. 1.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

9. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

10. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

BAR DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 
 

11. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � SÃO 

PEDRO DE MOEL � 1ª FASE. RECTIFICAÇÃO. 
 

12. EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA E 

DESTINADA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO 

VALE DO RIBEIRO � CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO VERDE/ZONA DE LAZER 

(PARQUE PÚBLICO). PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO. 
 

13. CONCURSO PÚBLICO N.º 04/07 (DEEM) PARA A EMPREITADA DE 

�CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 
 

14. RECEPÇÕES  PROVISÓRIAS 
 

15. RECEPÇÃO PROVISÓRIA FINAL 
 

16. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 
 

17. RECEPÇÃO  DEFINITIVA FINAL 
 

18. ALARGAMENTO DA RUA DO LAMEIRO � CEDÊNCIA 82,33M² DE 

TERRENO DA SRª.  ANATILDE OLIVEIRA GOMES 
 

19. ALARGAMENTO DA RUA DO LAMEIRO � CEDÊNCIA 38,46M² DE 

TERRENO DA SRª.  ANATILDE OLIVEIRA GOMES 

 

20. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PT MG040C ALTO DOS PICOTOS, TIPO AS 

100KVA. 

 

21. PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 1/FO/2007 ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE 

CONDUZIRAM À COLOCAÇÃO DE CARIMBOS COM DATAS DIFERENTES 

NO ORIGINAL E DUPLICADO DA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 

APRESENTADA PELA ARGUIDA MARINHEIROS AUTO, LDA., NO 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 02/05 - RELATÓRIO FINAL 
 

22. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA 

LIBERDADE, BLOCO 3, 1ºESQ., A NÍDIA MARIA DE SOUSA CRUZ, POR 

MOTIVO DE CARÊNCIA ECONÓMICA E HABITACIONAL 
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23. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA AVENIDA DA 

LIBERDADE BLOCO L 4.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA, A CARLA 

SOFIA PEREIRA DE OLIVEIRA
 

24. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MARIA MANUELA PAULO DE JESUS, INQUILINA DESTE MUNICÍPIO 

RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º ESQUERDO, 

MOITA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO 
 

25. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS 

 

26. INSTAURAÇÃO JUDICIAL DE ACÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA 

COERCIVA DAS RENDAS VENCIDAS E VINCENDAS DE INQUILINO 

RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS (EX RUA 4) BLOCO 5 2.º A, 

CASAL DE MALTA 
 

27. APOIO À ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE AO ABRIGO DO 

PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 
 

28. RESUMO DE TESOURARIA 
 
 
 



 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
 

 Assuntos fora de agenda � Os Srs. Vereadores Dr. João Marques Pedrosa e Artur de 

Oliveira e o Sr. Presidente solicitaram a inclusão e votação de assuntos não incluídos na 

ordem do dia, que identificaram, o que foi aceite por todos, pelo que os mesmos serão 

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

 

O Sr. Presidente prestou as seguintes informações: 

 

 

 �CLUSTERPLAST� �  o Sr. Presidente informou que se vai realizar o 1º encontro 

das entidades participantes deste programa, dirigido ao sector de plásticos e moldes, e 

que o CENTIMFE, a CEFAMOL e a OPEN colocaram a questão da participação da 

Câmara, pelo que irá estar presente no encontro, em Lyon, de 4 a 6 do próximo mês de 
Fevereiro. 

 

 

 Reunião com a Autoridade Florestal Nacional � decorreu esta semana e serviu para 
estreitar o relacionamento que vinha da antiga Direcção Geral dos Recursos Florestais, 
no âmbito do Museu da Floresta, dado que os anteriores interlocutores se perderam e os 
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processos dependentes dos seus pareceres estavam parados. É o caso dos processos de 
expansão da Área Industrial de Vieira de Leiria e da Zona Industrial da Marinha 

Grande, que estiveram na agenda desta reunião, assim como a transferência do arquivo 
das Matas Nacionais para a Marinha Grande, o novo modelo de gestão das Matas 

Nacionais, a reflorestação da área ardida em 2003 e o mau estado das estradas 

florestais. 
 

Em relação à expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, a situação é grave, 

uma vez que a Autoridade Florestal estabelece uma zona de gestão de combustível que 

inviabiliza esta expansão. Foi dito que há forma de ultrapassar o problema, com um 

novo pedido de parecer. A Câmara vai também tentar pedir à Direcção Geral do 

Tesouro a renegociação do valor do terreno. 
 

Relativamente ao Museu da Floresta, e apesar do hiato de contactos, a Câmara tem 

desenvolvido actividades com as escolas, no âmbito dos museus e do ambiente, pelo 

que a partir desta reunião irá ser definido o modelo de gestão. 
 
Foi também abordada a eventual gestão privada das Matas Nacionais, uma vez que 
chegou ao conhecimento da Câmara que estaria em vias de ser negociado um contrato 

entre o Ministério da Agricultura e o grupo que gere as celuloses. É altamente 

preocupante a entrega às celuloses do Pinhal Litoral e de toda a sua história, que 
representa 2/3 da área do concelho, pelo que a Câmara está contra esta entrega. O 

Presidente da Autoridade Florestal Nacional disse que não será assim com o Pinhal do 

Rei, uma vez que está fora dessa possibilidade, que está realmente prevista. O que está 

a ser equacionado é a limpeza e desbaste do pinhal, que até aqui era feita pelo seu 

pessoal e que agora, com a redução efectuada, terá que ser feita como prestação de 

serviços e por empresas privadas. 
 
Relativamente à Estrada Atlântica é necessário fazer o seu alargamento, pelo que terá 

que ser cedida uma faixa na zona de protecção, tendo sido pedida a máxima celeridade 

nesta cedência, e que seja tido em conta, no valor que for pedido, o volume do 
investimento que a obra representa. 
 
Por último o Sr. Presidente referiu que, tendo em conta o volume da informação 

que consta destes dossiers, irá trazer à próxima reunião uma informação escrita 

mais detalhada e que enviará também, como informação, à Assembleia Municipal. 

 
 

 Ponte das Tercenas - reunião com a CCDRC, INAG e ARH � o Sr. Presidente 
informou que se realizou na semana passada a referida reunião, que foi pouco 

proveitosa, uma vez que a pessoa que esteve presente em representação da CCDRC não 

gere os fundos.  
O INAG ficou de ver com o LNEC a questão fulcral: a ponte suporta ou não o tráfego, 

uma vez que é agora que tem que ser decidido e não mais tarde, em plena época balnear. 

O INAG continua a afirmar que a ponte tem segurança. 
O Sr. Presidente informou ainda que irá ser estabelecido um protocolo com o INAG 

relativamente à Ponte das Tercenas, e que em relação à requalificação das margens do 

rio será estabelecido um protocolo com a ARH, à semelhança do que for feito com o 

INAG. No próximo dia 17 de Fevereiro realizar-se-á uma reunião com a ARH para 
abordar o assunto, uma vez que a Câmara tem os projectos prontos. 
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 Região de Turismo � o Sr. Presidente deu conta da situação vivida ao nível da direcção 

do pólo da Entidade Regional de Turismo Leiria/Fátima, com a nomeação de um 

Presidente e um Vice-Presidente a tempo inteiro, e que levou à renúncia ao cargo de um 

dos membros da Assembleia Geral. O Sr. Presidente referiu que do seu ponto de vista a 
existência de dois lugares a tempo inteiro é uma situação desastrosa, pois tal nunca se 

verificou e o orçamento, que foi reduzido, não comporta dois tempos inteiros. Frisou 

ainda a importância deste pólo para a região e as dificuldades que houve para o 

conseguir, temendo que com esta situação se perca aquilo que foi conseguido. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa também comentou a situação vivida naquela 

entidade, dando conta das informações de que dispõe. 
 
 

 Ribeira das Bernardas � o Sr. Presidente referiu que a situação é preocupante, e os 

jornais têm contribuído para a agudizar. A Câmara tem feito inúmeras tentativas de 

diálogo e só agora se chegou à fala com o morador, que veio acompanhado do seu 

advogado e de um outro jovem advogado. A Câmara disponibiliza uma moradia T2, no 

Camarnal, com um pequeno quintal, que responde ao número de pessoas que compõem 

o agregado familiar (3 pessoas: o proprietário, a esposa e uma filha). 
Para além desta proposta foi apresentada uma proposta alternativa: caso o morador não 

aceite a anterior proposta será feita uma compensação em dinheiro, no valor de até 

15.000 euros, valor que, mais tarde, e em conversa com os advogados, foi até 17.500 

euros. O morador pede 25.000 euros. A posição é de tal modo intransigente que as 

possibilidades de negociação se esgotam. Entretanto aguarda-se a posição do Tribunal 

sobre a propriedade, que estamos certos que é da Câmara.  
 

 
 Centro Empresarial � o Sr. Presidente informou que houve mais uma reunião com 

todas as entidades que subscreveram a constituição da Agência de Desenvolvimento, 
com excepção da EPAMG, que pretende entregar à Câmara o lote que lhe foi cedido. 

Entretanto o IPL quer instalar na Marinha Grande dois centros tecnológicos, tendo o seu 

Director apresentado à Câmara uma proposta nesse sentido, o que é extremamente 

interessante para o concelho. Pretendem instalar-se no piso 1 do Centro Tecnológico, 

que não está ocupado, para além de pretenderem também construir de raiz um centro 

tecnológico, com o funcionamento de dois mestrados, a nível internacional, para o que 
pretendem o lote que estava cedido à EPAMG e que esta irá entregar à Câmara. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa informou que, tal como já tinham solicitado 

anteriormente ao Sr. Presidente, os Vereadores do P.S. foram visitar o Centro 
Empresarial e que proximamente irão apresentar sugestões para ocupação do espaço. 
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1 - REQ 3802/08 - PC N.º 200/08 -  DAVID MIGUEL CARDEIRA DUARTE 

 
 
LOCAL: RUA 23 DE OUTUBRO - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 

 

29 - Presente requerimento de David Miguel Cardeira Duarte, residente na Estrada da Nazaré, 

n.º 60, Freguesia da Moita, Concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua 

23 de Outubro, na Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

seguintes elementos:  

 

b) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do 

Art.º 20º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09;  

c) Peça gráfica do muro de vedação, à escala 1/100, com inerente rectificação 

de alçado lateral da moradia unifamiliar, prevendo a colocação de tijolo de 

vidro, por forma a assegurar o cumprimento do N.º 7 do Art.º 16º do 

RSCIEH, disposto no Dec.-Lei n.º 64/90, de 21/02; 

d) Justificação sobre a disparidade constatada entre a área descrita na 

conservatória do registo predial (3960 m2) e a área do prédio delimitada 

sobre a planta à escala 1/2000 (3603 m2); 

e) Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos 

acessíveis, bem como soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 

esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas 

com deficiência e mobilidade condicionada, sobre as áreas comuns do 

edifício habitacional, nos termos do disposto no N.º 5 do Art.º 3º do Dec.-Lei 

n.º 163/2006, de 08/08;  

f) Termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto de 

arquitectura, enunciando, cumulativamente, o cumprimento integral do 

Dec.-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 

 

2. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra, nomeadamente a eventual reparação no final da obra de qualquer dano no 

passeio e/ou via pública; 

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

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

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

de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98; 

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

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



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 29/01/2009 

Acta n.º 02 

 8 

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

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

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

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

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

5. Aquando do início da construção, após abertura das fundações, deverá o requerente 

solicitar a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da sua 

implantação; 

6. Aquando da conclusão, pelo construtor, das redes prediais de águas e saneamento, ou 

seja, no tapamento dos 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. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é 

imprescindível para isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
2 - REQ  3063/08 � PC N.º 480/06 � JOSÉ ESPERANÇA BARBEIRO 

 
 
LOCAL: RUA DOS POÇOS � TOJEIRA � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO 

(PROJECTOS DE ESPECIALIDADES) 

 
 
30 - Presente requerimento de José Esperança Barbeiro, residente na Rua Padre Joaquim 

Magalhau, n.º 1870, Vergieira, Concelho de Leiria, a solicitar a aprovação dos projectos de 

especialidades referentes à construção de um edifício de habitação e comércio, sito na Rua dos 

Poços, Tojeira, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um edifício misto, aprovado por 

Deliberação de Câmara de 21 de Agosto de 2008. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem os projectos de especialidades do presente 
edifício, aptos a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

consequência da execução da obra;  

 

2) 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; 
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3) 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; 

 

4) 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; 

 

5) O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da correspondente licença de utilização 

(autorização de utilização). 

 

Deliberou ainda, informar o requerente do condicionalismo imposto aquando da 

aprovação do projecto de arquitectura, que se transcreve: 

 

��para que fique salvaguardada a execução da reformulação do cruzamento em questão, 

deverá, aquando da emissão do Alvará de Licença de Construção, pagar o valor de 5.873,15� 

(Cinco mil oitocentos e setenta e três euros e quinze cêntimos), acrescidos de imposto à taxa 

legal em vigor, por forma a que a Câmara Municipal possa efectuar as referidas obras de 

reformulação, visto o Processo de Construção n.º 777/04, em nome de Aníbal Oliveira Costa, 

em apreciação nesta Câmara, não se encontrar de momento, apto a merecer aprovação.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 - REQ  3500/08 � PC N.º 262/08 � ANA PAULA TELES MACHADO LEAL MATOS 

 
 
LOCAL: RUA JOSÉ MOREIRA, N.º 33 � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO E SUBMISSÃO 

AO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL. LICENCIAMENTO DA 

ACTIVIDADE TIPO 4 � FABRICO E VENDA DE PÃO 

 
 
31 - Presente requerimento de Ana Paula Teles Machado Leal Matos, residente em Rua José 

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

legalização das alterações de um edifício, sito na Rua José Moreira, n.º 33, Freguesia de Vieira 

de Leiria, Concelho da Marinha Grande, e submissão ao regime de propriedade horizontal e 

licenciamento da actividade tipo 4 � Fabrico e Venda de Pão. 
 
Presente o processo camarário n.º 351/84 relativo às obras de ampliação do edifício 

habitacional existente, com aprovação em reunião de câmara de 23/05/1984, a que 

correspondeu o alvará de licença de construção n.º 537/84 de 12 de Julho; 
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Presente o processo de licenciamento, legalização das alterações ao edifício de habitação e 

comércio, com adaptação para estabelecimento industrial do tipo 4 e proposta de sujeição do 

prédio ao regime de propriedade horizontal, onde constam os pareceres das entidades externas 

consultadas, designadamente o parecer favorável da Autoridade Nacional de Protecção Civil e 

o parecer favorável condicionado da Autoridade de Saúde, que se transcreve: 
 

�1. Todos os compartimentos devem ser dotados de ventilação natural ou mecânica 

adequada e suficiente (n.º 5, Capítulo I do Regulamento (CE) n.º 852/2004); 

2. As lâmpadas da zona de fabrico, devem ser munidas de armaduras de protecção, 

por forma a evitar o desprendimento de pedaços resultantes de um possível 

rebentamento das mesmas; 

3. Na zona de fabrico, dotar de lavatório destinado ao pessoal para lavagem das mãos, 

equipado com água quente e fria, materiais de limpeza das mãos e dispositivos de 

secagem higiénica (n.º 7, artigo 12º do Decreto Regulamentar n.º 4/99 e n.º 4 do 

Capítulo I do Regulamento (CE) n.º 852/2004); 

4. O armazém de farinhas deve ser bem arejado (artigo 21º - 1 � b do Decreto-Lei n.º 

33/87) e as paredes devem ser revestidas de material impermeável (artigo 21º - 1 � c 

do Decreto-Lei n.º 33/87); 

5. Deve existir uma secção de arrecadação, dimensionada à recolha de todo o material 

de limpeza para conservação do estabelecimento e seu equipamento (artigo 27º - 1 do 

Decreto-Lei n.º 33/87); 

6. Dispor de caixa de primeiros socorros (alínea b, n.º 3, artigo 26º do Decreto-Lei n.º 

33/87).� 

 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir o projecto de arquitectura, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.1. Apresentação, por parte do requerente, no prazo máximo de 180 dias a contar da 

data da notificação, os projectos complementares das especialidades, nos termos 

do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n. 232/2008, de 11 de Março, designadamente, o 

projecto da rede de abastecimento de água, o projecto da rede de drenagem de 

águas residuais, o projecto de drenagem de águas pluviais, o projecto da rede de 

abastecimento de gás devidamente aprovado por entidade certificadora ou 

documentos comprovativos da sua instalação e o certificado de conformidade 

acústica. 

 

1.2. Deverá ser dado cumprimento ao disposto no parecer da autoridade de saúde; 

 

1.3. Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, a 

secção de comércio a 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; 

 

2. Autorizar a emissão da respectiva certidão de conformidade do projecto apresentado 

para sujeição do prédio ao regime de propriedade horizontal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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4 � REQ  1656/08 -  PC N.º 211/08 � EMBRASER, SERVIÇOS E PROJECTOS DE 

ENGENHARIA, LDA 

 
 
LOCAL: COVA DAS RAPOSAS � PERO NETO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIO EXISTENTE E ADAPTAÇÃO A 

ACTIVIDADE INDUSTRIAL 

 
 
32 - Presente requerimento de Embraser � Serviços e Projectos de Engenharia, Lda, com sede 

na Rua da Embra, n.º 11, Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, a solicitar a 

aprovação das alterações de edifício existente e adaptação a actividade industrial, sito na Cova 

das Raposas, Pêro Neto, Marinha Grande.  
 
Presente o PC 1583/98, relativo à construção de um edifício de serviços, situado em Cova das 

Raposas, Pero Neto, Marinha Grande, aprovado em 02/06/1999 e 19/10/1999, a que 
correspondeu o alvará de licença de construção n.º 849/99 de 2 de Dezembro e posterior alvará 

de licença de utilização para serviços com o n.º 263/00 de 31 de Outubro. 
 
Presente o processo relativo ao pedido de licenciamento das alterações ao edifício existente, 

para adaptação à actividade industrial. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a pretensão, com os seguintes condicionalismos: 

 

1.1. Deverá a firma requerente apresentar, no prazo máximo de 180 dias a contar da 

data da notificação, os projectos de engenharia das especialidades, de acordo com 

o disposto no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com 

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

designadamente o Projecto de Estabilidade, o Projecto da Rede de Abastecimento 

de Água e o Projecto da Rede de Drenagem de Águas Residuais; 

 

1.2. Deverá apresentar, em igual período, termos de responsabilidade do autor do 

projecto de arquitectura e coordenador de projecto rectificados, nos termos dos 

anexos I e II da Portaria n.º 232/2008 de 11 de Março, de forma a identificar 

correctamente a operação urbanística e a tipologia industrial, mencionando a 

legislação específica que lhe é aplicável; 

 

1.3. Por se tratar de uma actividade industrial de tipologia diferente do Tipo 4, a 

instalação da mesma fica sujeita ao regime da actividade industrial definido pelo 

Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 183/2007 de 9 de Maio, pelo que deverá apresentar comprovativo 

de entrada do pedido de licenciamento industrial junto da Direcção Regional de 

Economia do Centro, sem o qual não poderá ser emitido o respectivo alvará de 

autorização de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5 � REQ. 186/09  - PC N.º 614/03 � JOSÉ GASPAR NETO 

 
 
LOCAL: EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA E 

ESPECIALIDADES. CERTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM REGIME DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL. 

 
 
33 - Presente requerimento de José Gaspar Neto, residente na Rua Vale de São João, n.º 43, 

Canais, Caranguejeira, Concelho de Leiria, a solicitar a aprovação das alterações ao projecto de 

arquitectura e especialidades referente à construção de um bloco habitacional, sito na Embra, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, e certificação da constituição em regime de 

propriedade horizontal. 
 
Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação 

Multifamiliar, sito na Rua da Embra, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente Informação Técnica que atesta: 
 

a) Estarem preenchidos os requisitos legais necessários à aprovação das alterações 

efectuadas, decorrentes da vistoria realizada ao edifício e das alterações aos arranjos 

exteriores entretanto aprovadas em Reunião de Câmara de 11 de Dezembro de 2008; 
 

b) Estarem preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao 

Regime de Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir as alterações requeridas aos projectos de arquitectura das redes de 

drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, por se verificar que as mesmas 

continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao licenciamento da 

construção do edifício; 

 

2. Emitir a certidão requerida para que o edifício possa ser submetido ao Regime de 

Propriedade Horizontal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 � REQ. 1686/08  - PC N.º 102/08 � ALFREDO CAPERTA FAUSTINO � PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 
 
LOCAL: LARGO 1º DE MAIO, N.º 18 � PRAIA DA VIEIRA 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE 
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34 - Presente requerimento de Alfredo Caperta Faustino, residente em Largo 1º de Maio, n.º 18, 

Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, a solicitar 
informação prévia de obra de ampliação de uma moradia unifamiliar, sita no Largo 1º de Maio, 

n.º 18, Praia da Vieira, Vieira de Leiria. 
 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou informar se viável a Ampliação da Moradia Unifamiliar existente, 

sendo que, em eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o projecto 

de arquitectura seria condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

 

1. Os planos marginais da proposta de ampliação da edificação, a estabelecer com base 

em levantamento topográfico rigoroso do local, ficarão condicionados: 

 

a) Ao nível da fachada principal, deverá estabelecer-se o alinhamento entre as 

edificações localizadas a Nascente e Poente, permitindo por um lado libertar o 

estrangulamento causado no beco, pela instalação sanitária construída à 

posteriori da edificação principal e por outro, dar continuidade aquele beco 

ligando-o à ruela/Largo 1.º de Maio localizados a nascente; 

 

b) Ao nível da fachada lateral esquerda, deverá estabelecer-se de forma a 

respeitar o alinhamento paralelo à edificação existente a Nascente, 

salvaguardando-se uma dimensão uniforme a definir para a ruela confinante. 

 

2. Apresentação de justificação/rectificação da disparidade constatada entre as áreas 

descritas no registo da Conservatória do Registo Predial e áreas aferidas na 

delimitação do prédio sobre a Planta de Implantação entregue. 

 

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

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

nomeadamente as definidas no regulamento geral das edificações urbanas, no 

regulamento municipal das edificações urbanas, no regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios, as normas regulamentares que definem as condições de 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada e demais legislação em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 � REQ. 159/09 - PC N.º 353/08 � DT2 NEW CONCEPT THE RAPID 

MANUFACTURING CENTER, LDA  

 
 
LOCAL: CUMEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS E NAVE 

INDUSTRIAL 

 
 
35 - Presente requerimento de DT2 New Concept The Rapid Manufacturing Center Lda, com 
sede em Estrada de Leiria, n.º 210, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, a 
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solicitar autorização para construção de edifício de escritórios e nave industrial, sito em 

Cumeiras, Marinha Grande. 
 
Presente o processo camarário n.º 106/08, em nome de MP � Tool � Engenharia e Produção de 

Moldes, Lda., referente à construção de um edifício de escritórios e respectivas naves 

industriais, onde consta a aprovação das obras de urbanização relativas ao arruamento que 

suporta a actual pretensão. 
 
Presente o processo camarário relativo ao licenciamento do edifício de escritórios e nave 

industrial a levar a efeito num terreno sito em Cumeiras, Marinha Grande, abrangido pela 
delimitação do Plano de Pormenor para a Zona Industrial da Marinha Pequena. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o pedido de licenciamento, devendo a firma requerente ser notificada do seguinte: 

 

1. Deverá apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projectos de engenharia das especialidades, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

 

2. Por se tratar de uma actividade industrial de tipologia diferente do Tipo 4, a avaliar 

pelo n.º de trabalhadores anunciado, a instalação da mesma fica sujeita ao regime da 

actividade industrial definido pelo Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007 de 9 de Maio, pelo que deverá 

apresentar comprovativo de entrada do pedido de licenciamento industrial junto da 

Direcção Regional de Economia do Centro, sem o qual não poderá ser emitido o 

respectivo alvará de autorização de utilização. 

 

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.  





8 - 1.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 




36 - Presente proposta da 1.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, acompanhada 
de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
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1ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 317.728,20 euros nos reforços 

e de 317.728,20 euros nas anulações; 
1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 307.162,00 euros 
nos reforços e de 307.162,00 euros nas anulações.  
1ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 6.221,20 euros nos 
reforços e de 52.511,20 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 1ª 

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 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. 




9 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- Idalina da Luz Fazendeiro, solicita autorização para construção de sepultura e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2064 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/162/2009; 

 
- António Manuel Ferreira Lopes, solicita autorização para revestimento de sepultura e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2062 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/436/2009; 

 

- Rosa Maria Graça Salgueiro Carreira, solicita autorização para construção de murete na 

sepultura temporária nº 2065 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/740/2009; 

 

- Eduardo Alberto Aguas Seiceira, solicita autorização para construção de murete, na 

sepultura temporária nº 2066 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/741/2009; 

 

- João José de Carvalho Soares, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2073 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/743/2009; 

 

- Henrique Adelino Gonçalves de Oliveira, solicita autorização para construção de murete, na 

sepultura temporária nº 2061 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/744/2009; 
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- Maria Emília Coelho dos Santos Teixeira, solicita autorização para construção de murete e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2077 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/863/2009. 

 

Considerando que: 
  

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

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

Câmara Municipal; 
 

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

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

Regulamento citado); 
 

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

no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor,  
revertendo para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. nº 4 do artigo e 

Regulamento citado). 
 

A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º nº 7 

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

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

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

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

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

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

sepulturas temporárias.  

   

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO BAR 

DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 

 

 

38 - Presente informação nº 2/AF/2009 de 20-01-2009, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 

�� 
Deu entrada nesta Câmara Municipal em 16 de Janeiro de 2009, um requerimento em nome do 

+ Operário Club, sito na Marinha Grande, no qual solicita autorização para alargamento de 

horário de funcionamento do Bar do Sport Operário Marinhense das 2:00h às 4:00h nos dias 

20, 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2009, para comemoração do Carnaval.  

� 

O artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, permite que a Câmara 

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 
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De acordo o mesmo artigo do referido Regulamento, a Câmara Municipal é obrigada a ouvir 

os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores sempre que haja 

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

Dispõe ainda o citado Regulamento que os alargamentos de horário apenas poderão ter lugar 

em localidade em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, (cfr. alínea b) nº1 art.2º) 

� 

Atendendo a que: 

 

 o evento referido atraí um grande número de pessoas ao concelho; 

 é uma forma de dinamização da economia do concelho; 

 

Face ao exposto entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao disposto no nº 1 

do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara Municipal deverá 

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 
 
A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar o alargamento de horário 

de funcionamento do estabelecimento Bar do Sport Operário Marinhense, das 2:00h às 

4:00h, nos dias 20, 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2009, para comemoração do Carnaval, 

desde que os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 1 do citado Regulamento sejam 

favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Álvaro Pereira. 

 



11 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � SÃO PEDRO 

DE MOEL � 1ª FASE. RECTIFICAÇÃO. 




39 - Por deliberação camarária, de 06 de Setembro de 2007, foi adjudicada a empreitada 

identificada em epígrafe, pelo valor de 247.235.36 euros, à empresa Vibeiras � Sociedade 
Comercial de Plantas, SA. 
 
Presente relatório, elaborado pela comissão de análise, no qual se propõe a rectificação do valor 

da proposta de adjudicação de 247.235.36 euros para 246.785.36 euros, por ter considerado um 

valor na proposta apresentada a que não correspondia um artigo do mapa de medições posto a 

concurso. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 148º, do Código do 

Procedimento Administrativo, rectificar a sua deliberação de 06 de Setembro de 2007, 

sendo que onde se lê �pelo valor de 247.235,36 euros (duzentos e quarenta e sete mil, 

duzentos e trinta e cinco euros e trinta e seis cêntimos),� deve ler-se �pelo valor de 

246.785,36 euros (duzentos e quarenta e seis mil euros, setecentos e oitenta e cinco euros e 

trinta e seis cêntimos),�. 

 

 A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA E 

DESTINADA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO VALE 

DO RIBEIRO � CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO VERDE/ZONA DE LAZER (PARQUE 

PÚBLICO). PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO. 

 

 
40 - Em 04 de Dezembro de 2008, foi publicada no Diário da República, 2ª série, nº 235, a 

declaração de utilidade pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de 

uma parcela de terreno com 1715 m2, que se anexa (Anexo 2). 
 
No prazo de 15 dias a contar dessa publicação deve a entidade expropriante apresentar proposta 

de montante indemnizatório ao expropriado (artigo 35º, nº 1, do Código das Expropriações). 
 
Considerando que através de avaliação efectuada por perito da lista oficial a parcela 
expropriada foi avaliada em 10.084,00 euros, (relatório de 11 de Junho de 2007). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, nº 7, alínea d), da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e com o 

artigo 35º, nº 1, do Código das Expropriações, propor à expropriada, Laura do Rosário 

Duarte Costa, através de edital (por desconhecida a sua residência), a atribuição de uma 

indemnização no valor de 10.084,00 (dez mil e oitenta e quatro euros), nos termos do 

relatório de avaliação do perito da lista oficial, que se dá por reproduzido e se anexa 

(Anexo 3). 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


13 - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/07 (DEEM) PARA A EMPREITADA DE 

�CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � ANÁLISE DE PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 





41 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Construção do Pavilhão 

de Exposições no Museu Joaquim Correia�, constituído por: acta e relatório da Comissão de 

Abertura do Concurso, Proposta, Relatórios da Comissão de análise das propostas, reclamações 

e minuta de contrato, propondo a adjudicação à firma: �A Encosta, Construções, S.A.�, pelo 
valor de 124.606,90 euros (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e seis euros e noventa 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 180 dias. 

A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

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

nos termos do art.º 101º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, delibera adjudicar 

à firma �A Encosta, Construções, S.A.�, pelo valor de 124.606,90 euros (cento e vinte e 

quatro mil, seiscentos e seis euros e noventa cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e prazo de execução de 180 dias, a empreitada de �Construção do Pavilhão de 

Exposições no Museu Joaquim Correia�, bem como aprovar a minuta do contrato a 

realizar com a referida empresa.  

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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14 - RECEPÇÕES  PROVISÓRIAS 

 

 

42 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Beneficiação da Rua Fonte dos Ingleses � 
Várzea � Concurso Público nº. 09/2007 (DIRM�, adjudicada à Firma �Lenaprédio, Lda� com 

sede em Vila Saleme - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de trabalhos diversos no Museu 

Joaquim Correia � Ajuste Directo nº 08/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Fialho e Paulo, 

Lda� com sede em Rua Principal, nº.21 � Arroteia Nova. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de pontão sobre a Ribeira das 

Bernardas junto das oficinas da C.M.M.G. � Ajuste Directo nº. 34/08�, adjudicada à Firma 

�Manuel Gomes António, Lda� com sede em Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de muro de suporte em terreno 

municipal na Passagem � Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 24/08 (DEEM)�, adjudicada à 

Firma �Construções Manuel e Lino, Lda� com sede em Vale da Cruz - Carnide. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição de banheira por base de duche � 
Bairros Sociais � Ajuste Directo nº. 30/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Rodrigues, Irmãos, 

Lda� com sede em Rua Dr. José dos Santos Alves, 29 � Lameiros � Vila Cã. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de trabalhos diversos na Escola EB 

António Vitorino, na Escola EB de Picassinos e na Escola EB da Amieira � Ajuste Directo nº. 

19/07 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Areil � Sociedade de Construções e Artefactos de 

Cimento, Lda� com sede em Ponte da Pedra. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição de janelas nos Blocos 1 e 3 da ex - 
Fundação Salazar � Ajuste Directo nº. 05/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Areil � Sociedade 
de Construções e Artefactos de Cimento, Lda� com sede em Ponte da Pedra. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de obras diversas na Piscina 

Municipal da Embra � Ajuste Directo nº. 42/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Carvalheiro & 

Cruz, Sociedade de Construção e Obras Públicas, Lda� com sede em Rua do Comércio - 
Carvide. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução das redes prediais de abastecimento 

de água e águas residuais domésticas dos monoblocos de apoio do Mercado de S. Pedro de 

Moel � Ajuste Directo nº. 11/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Brigada Relâmpago � 
Construções Unipessoal, Lda� com sede em Loteamento da Buzina, Edifício Chuva de Prata � 
Sítio da Nazaré. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de ramais domésticos domiciliários 

em diversas ruas do concelho da Marinha Grande � Ajuste Directo nº. 10/08 (DIRM)�, 

adjudicada à Firma �Brigada Relâmpago � Construções Unipessoal, Lda� com sede em 

Loteamento da Buzina, Edifício Chuva de Prata � Sítio da Nazaré. 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


15 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA FINAL 




43 - Presente Auto de Recepção Provisória Final da obra �Requalificação do Mercado de Vieira 

de Leiria - Concurso Público nº 03/2005 � DEEM�, adjudicada à Firma �Construções Manuel e 

Lino� com sede em Vale da Cruz - Carnide. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219 do Dec-Lei nº 

59/99 de 02 de Março. 


Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





16 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

44 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução da Rua João Pereira Venâncio � 
2ª. Fase � Concurso Limitado nº. 13/00�, adjudicada à Firma �Civilvias-Construção e Vias, 

Lda� com sede em Garcia � Marinha Grande. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Estrada do Pêro Neto - Troço 

entre a Charneca da Amieira e o limite do Concelho � Concurso Limitado nº. 03/02�, 

adjudicada à Firma �António Emílio Gomes e Filhos, Lda� com sede em Rua Barão Viamonte, 

nº8-1º Esqº. - Leiria. 

 
Presente auto de recepção definitiva da obra �execução de colector pluvial na rua da sede e na 

travessa da rua da sede � pêro neto � ajuste directo nº. 33/02�, adjudicada à firma �António 

Emílio Gomes e Filhos, Lda� com sede em rua Barão Viamonte, nº8-1º Esqº. � Leiria 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





17 - RECEPÇÃO  DEFINITIVA FINAL 
 
 
45 - Presente Auto de Recepção Definitiva Final da obra �Construção do Arquivo Municipal da 

Marinha Grande�, adjudicada à Firma �A Encosta � construções, S.A.� com sede em Rua das 

Fontinhas, nº. 71, Andrinos - Leiria. 
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A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





18 - ALARGAMENTO DA RUA DO LAMEIRO � CEDÊNCIA 82,33M² DE TERRENO 

DA SRª.  ANATILDE OLIVEIRA GOMES 





46 - Para alargamento da Rua do Lameiro, 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 Anatilde 

Oliveira Gomes, que confronta a Norte com Manuel Ferreira, a Sul com José Alexandre 

Salgueiro, a Nascente com Artur dos Santos e a Poente com Rua do Lameiro, registado na 
Conservatória do Registo Predial com o nº. 7874. A proprietária do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (82,33m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a demolição dos anexos e execução de muro de acordo com novo alinhamento, 

incluindo um portão com quatro metros, deslizante. Pretende também a regularização do pátio 

com cimento. O muro a recuar é só até ao muro de divisão com a casa habitada existente 

pertencente à proprietária



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

parcela de terreno de 82,33M², do prédio de que é dona Anatilde Oliveira Gomes, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 7874, que confronta a Norte com 

Anatilde Oliveira Gomes, a Sul com Anatilde Oliveira Gomes, a Nascente com Anatilde 

Oliveira Gomes e a Poente com Rua do Lameiro, para alargamento da Rua do Lameiro, 

que passa a integrar o domínio público. A proprietária do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a demolição dos anexos e execução de muro de acordo com novo 

alinhamento, incluindo um portão com quatro metros, deslizante. Pretende também a 

regularização do pátio com cimento. O muro a recuar é só até ao muro de divisão com a 

casa habitada existente pertencente à proprietária, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 4) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pela proprietária 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. 





19 - ALARGAMENTO DA RUA DO LAMEIRO � CEDÊNCIA 38,46M² DE TERRENO 

DA SRª.  ANATILDE OLIVEIRA GOMES





47 - Para alargamento da Rua do Lameiro, 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 Anatilde 

Oliveira Gomes, que confronta a Norte com Palmira e Eduarda do Vale, a Sul com Maria 
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Umbelina, a Nascente (omisso) e a Poente com Caminho Público, registado na Conservatória 

do Registo Predial com o nº. 932. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno (38,46m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida 
demolição da casa e anexos (com área de 88,48m²) em troca de execução de garagem com uma 

divisão interior, incluindo uma porta interior, uma porta exterior, uma janela e um portão 

eléctrico (sistema vertical). 


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

parcela de terreno de 38,46m², do prédio de que é dona Anatilde Oliveira Gomes, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 932, que confronta a Norte com 

Anatilde Oliveira Gomes, a Sul com Maria Umbelina, a Nascente com Anatilde Oliveira 

Gomes e a Poente com Caminho Público, para alargamento da Rua do Lameiro, que 

passa a integrar o domínio público. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência 

do terreno solicitando que a área cedida para domínio público (demolição da casa e 

anexos com área de 88,48m²), tenha como contrapartida execução de garagem com uma 

divisão interior, incluindo uma porta interior, uma porta exterior, uma janela e um 

portão eléctrico (sistema vertical), conforme consta da ficha anexa (Anexo 5) elaborada 

pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pela proprietária 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. 





20 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PT MG040C ALTO DOS PICOTOS, TIPO AS 

100KVA. 

 

48 - Presente pedido do Ministério da Administração Interna � Direcção Geral de Infra-
Estruturas e Equipamentos, com entrada nos serviços n.º 5658, de 25 de Junho de 2008, a 

solicitar a cedência do Posto de transformação PT MG040C, Alto dos Picotos, tipo AS 

100kVA, situado em São Pedro de Moel, para a EDP Distribuição - Energia, SA, para que 
possa obter o fornecimento de energia, de que carece, em situação definitiva; 

Presente saída a solicitar à EDP Distribuição - Energia, SA. as condições de cedência, do PT 

MG040C, (n.º 7957 de 4 de Agosto de 2008); 

Presente resposta da EDP Distribuição - Energia, SA definindo as condições de cedência do PT 

MG040C, com entrada nestes serviços com n.º 7996, de 22 de Agosto de 2008; 

Presente minuta de Auto de Entrega e de Recepção das infraestruturas designadas por PT 

MG040C, Alto dos Picotos, tipo AS 100kVA, situadas em São Pedro de Moel, à EDP 

Distribuição - Energia, SA. 

Considerando que se encontram reunidas as condições para formalizar a cedência do posto de 

transformação. 

A Câmara Municipal, constatando o interesse público na cedência do posto de 

transformação identificado à EDP, delibera, nos termos do artigo 64º, n.º 2, alínea f), da 

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

ceder o posto de transformação PT MG040C Alto dos Picotos, tipo AS 100Kva, sito em 

São Pedro de Moel, à EDP � Distribuição-Energia, SA. 

Mais delibera aprovar a minuta de auto de entrega (Anexo 6). 
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A presente deliberação produz efeitos reportados ao dia 23 de Janeiro de 2009. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





21 - PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 1/FO/2007 ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE 

CONDUZIRAM À COLOCAÇÃO DE CARIMBOS COM DATAS DIFERENTES NO 

ORIGINAL E DUPLICADO DA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELA 

ARGUIDA MARINHEIROS AUTO, LDA., NO PROCESSO DE CONTRA-

ORDENAÇÃO N.º 02/05 - RELATÓRIO FINAL 





49 - Presente processo de inquérito mandado instaurar por deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em reunião realizada no dia 03/05/2007. 
 

Presente também relatório final, elaborado, nos termos do nº 1 do artº 87º do Estatuto 

Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro, pela inquiridora do processo, Fernanda Morais 
Oliveira, Técnica Superior (jurista), acompanhado do respectivo processo, composto por cento 

e oitenta e cinco folhas. 
 

O relatório final conclui, pelas razões nele enunciadas, �(�) pela existência de infracção 

disciplinar imputável à funcionária Aldina Ferreira da Silva Martins Gaio, passível de 

eventual punição ao abrigo do disposto nos artigos 11.º, 12.º, 22.º e seguintes, todos do 

Estatuto Disciplinar.�, propondo, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 87.º n.ºs 3 e 

4, �(�) a conversão do presente processo de inquérito em processo disciplinar.� .  
 

Ao abrigo do disposto no mesmo artigo 87.º n.º 4, o presente processo de inquérito poderá 

constituir a fase de instrução do processo disciplinar, se tal assim for decidido pelo órgão 

executivo (Câmara Municipal). 
 

A inquiridora propõe ainda a nomeação de novo instrutor para o processo disciplinar pelas 

razões que enuncia e que se passam a transcrever: 
 �as funções de Chefe de Gabinete do Sr. Presidente actualmente exercidas pela 

inquiridora do presente processo, exigem e têm implícita uma permanente 

disponibilidade para prestar apoio ao Sr. Presidente em todas as matérias da sua 

competência; 

 disponibilidade essa que é incompatível com outras tarefas sujeitas a prazos 

procedimentais e prescritivos rigorosos cuja inobservância tem consequências graves 

para a perseguição do infractor, para a aplicação da justiça e para o interesse público; 

 o exercício de tais funções torna-se incompatível com o princípio da preferência das 

funções de instrutor do processo sobre quaisquer outras que o titular tenha a seu 

cargo, previsto no art.º 51.º n.º 6 do Estatuto Disciplinar; 

 Existem outros técnicos superiores juristas em condições de poderem assumir a função 

de instrutor do processo disciplinar.� . 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciar o relatório final da inquiridora, que para todos 

os efeitos legais se dá aqui por integralmente reproduzido, e nos termos do previsto no 

artº 66.º, n.º 1 do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 

Central, Local e Regional, aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro, delibera 

concordar com as conclusões do referido relatório, pelo que, nos termos e para os efeitos 
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do disposto no art.º 87.º, n.ºs 3 e 4 do mesmo Estatuto, o presente processo de inquérito 

deverá ser convertido em processo disciplinar a instaurar à funcionária Aldina Ferreira 

da Silva Martins Gaio, não constituindo o mesmo a fase de instrução.  

 

Mais delibera, de acordo com o art.º 51.º, n.º 1 do Estatuto Disciplinar, nomear instrutor 

do processo disciplinar a funcionária Dra. Joana Andrade, Técnica Superior (jurista). 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. . 





22 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITA NA PRACETA DA LIBERDADE, 

BLOCO 3, 1ºESQ., A NÍDIA MARIA DE SOUSA CRUZ, POR MOTIVO DE 

CARÊNCIA ECONÓMICA E HABITACIONAL 




50 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  datada 
de 16/01/2009, referente a pedido de realojamento, efectuado por Nídia Maria de Sousa Cruz, 

inscrita neste sector desde 03 de Outubro de 2007, e residente na Quinta das Nespereiras, Lote 
G-3, 1º Frt. 2430 - Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à falta de recursos económicos e 

habitacionais da munícipe em questão, delibera atribuir a habitação que se encontra 

vaga, sita na Praceta da Liberdade, Bloco 3, 1ºEsq., a Nídia Maria de Sousa Cruz, com o 

número de contribuinte 212 512 757, pela renda mensal de � 4,50 (quatro euros e 

cinquenta cêntimos), calculada ao abrigo do regime de Renda Apoiada, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir de Fevereiro de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





23 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA AVENIDA DA LIBERDADE 

BLOCO L 4.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA, A CARLA SOFIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA





51 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 20/01/2009, referente a pedido de realojamento, efectuado por Carla Sofia Pereira de 
Oliveira,  por motivos de carência económica. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando a falta de recursos económicos 

do presente agregado familiar, bem como a falta de suporte familiar de retaguarda 

delibera atribuir a fracção correspondente ao 4.º Esquerdo do Bloco L sito na Avenida da 

Liberdade - Casal de Malta -  a Carla Sofia Pereira de Oliveira, com o número de 

contribuinte 233600949 pela renda mensal de 13,62� (treze euros e sessenta e dois 

cêntimos), calculada ao abrigo do regime de Renda Apoiada, nos termos do decreto-lei n.º 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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24 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MARIA MANUELA PAULO DE JESUS, INQUILINA DESTE MUNICÍPIO 

RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º ESQUERDO, MOITA, 

POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 




52 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 20/01/2009, 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 Fevereiro seja de 

4,55� (quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





25 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS 





53 - Relativamente ao assunto em epígrafe informamos que, de acordo com o preconizado nos 

decretos-lei n.º 166/93, de 7 de Maio e n.º 166/99, de 18 de Setembro, se procedeu à 

actualização anual de algumas rendas de habitação social, tendo sido apurados os seguintes 
valores: 
 
1 - Rua Júlio Braga Barros (Rua 4) 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

1 Maria Fernanda de Jesus R/C B 28/01/2005 51,87� 53,69� 
5 José Augusto C. Ornelas 3.º D 28/01/2005 51,00� 48,71� 

 

 

2 � Avenida da Liberdade (Bloco M) 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

M Joana da Conceição Ramalho 4.º Dto 22/01/2007 9,31� 9,58� 
 

 

3 � Rua da Charnequinha 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

44 Carla Sofia Paulo de Jesus 1.º Dto 31/01/2007 13,69� 66,11� 
 

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 
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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 actualização dos valores de 

renda anteriormente mencionados. 

Mais delibera que os referidos valores entrem em vigor, a partir do próximo mês de 

Fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





26 - INSTAURAÇÃO JUDICIAL DE ACÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA 

COERCIVA DAS RENDAS VENCIDAS E VINCENDAS DE INQUILINO RESIDENTE 

NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS (EX RUA 4) BLOCO 5 2.º A, CASAL DE MALTA 





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

de 22/01/2009, a dar conta dos problemas originados pelo agregado familiar do titular do 
contrato de arrendamento mencionado em epígrafe, junto de alguns dos moradores do referido 

bloco. Mais informa que dos problemas apontados destacam-se não somente as más relações de 

vizinhança estabelecidas, o incumprimento reiterado do horário de descanso nocturno, ofensas 
verbais e corporais e ainda o incumprimento do acordo de regularização da dívida referente a 

rendas em atraso, que ascende presentemente a 4082,90�. 
 
A Câmara analisou a referida informação e considerando: 

 

 A regularidade das queixas apresentadas por parte de alguns vizinhos 

relativamente ao comportamento inadequado do referido agregado familiar, seja 

ele decorrente da utilização de linguagem imprópria, do desrespeito pelo horário 

de descanso nocturno dos restantes moradores, das ameaças verbais proferidas a 

determinados moradores e, ainda mais grave ofensas físicas a inquilina portadora 

de doença crónica; 

 

 As inúmeras vezes que foram alertados não só pelas técnicas que do sector de 

habitação social, fazem parte, como também pelo próprio vereador responsável 

pelo pelouro para as possíveis consequências dos seus actos; 

 

 O facto do prazo dado pelo vereador do pelouro para a desocupação da habitação 

não ter sido cumprido 

 

 O incumprimento do acordo de regularização da dívida existente relativamente a 

rendas que se encontram por liquidar 

 

Delibera no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64 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, remeter o assunto aos advogados da autarquia para que seja intentada com a 

maior urgência possível a respectiva acção judicial de despejo e cobrança coerciva das 

rendas vencidas e vincendas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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27 - APOIO À ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE AO ABRIGO DO 

PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 





55 - Presente pedido da Junta de Freguesia da Marinha Grande para pagamento da 
comparticipação de 75% sobre o valor de reparação de equipamento musical da Orquestra 

Ligeira da Marinha Grande, conforme protocolo existente. 
O valor da reparação apresentado através de fotocópias de duas facturas ascende a 218� 

(duzentos e dezoito euros) com IVA incluído, de que resulta uma comparticipação de 163,50� 

(75%). 
 
A Câmara Municipal apreciou o pedido do apoio financeiro para suporte das despesas 

com a reparação de equipamento musical da Orquestra Ligeira da Marinha Grande, e 

delibera ao abrigo do protocolo existente e da alínea b) do nº6 do artigo nº 64 da Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

aprovar o apoio financeiro de 163,50� (cento e sessenta e três euros e cinquenta cêntimos) 

correspondente a 75% do valor total de 218�, a atribuir à Junta de Freguesia da Marinha 

Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-314 Marinha Grande. 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2008-A-202. 

Mais se informa que 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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





28 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e oito de Janeiro de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.628.258,71� 

(dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e um 

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. VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MANUEL ROQUE DE 

JESUS, CONHECIDO POR �MESTRE LÍBANO� 
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2. GRUPO DESPORTIVO �OS VIDREIROS� � RECONHECIMENTO DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

 

3. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

08/2008 (DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA. 

 

4. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

08/2008 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÙDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 

 
 
 
 
1 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MANUEL ROQUE DE JESUS, 

CONHECIDO POR �MESTRE LÍBANO� 

 

 
56 - José Manuel Roque de Jesus, Mestre Gravador, conhecido por �Líbano�, é uma das mais 

emblemáticas figuras artísticas contemporâneas da indústria vidreira do concelho e do 

património artístico nacional. 
Nasceu a 11 de Fevereiro de 1931 no Lugar do Engenho, Marinha Grande, e faleceu no passado 
dia 21 de Janeiro, aos 77 anos de idade, vítima de doença prolongada. 
 
Iniciou a sua actividade profissional muito cedo, primeiro como aprendiz de serralheiro, depois 
como empregado da Caixa de Previdência Vidreira.  
A sua carreira na indústria vidreira teve início em 1946, quando, após o falecimento de seu pai 

- que trabalhava como lapidário na Fábrica Stephens - lhe foi cedido o lugar pelo Eng.º 
Calazans Duarte, na altura administrador da fábrica. 
Além de muito dotado para o desenho, cedo se revelou bastante interessado em adquirir novos 
conhecimentos, sobre tudo o que se relacionava com métodos de decoração sobre vidro, 

adquirindo então competências a nível de todos os processos de decoração utilizados em cristal, 

o que fez com que aos 25 anos se distinguisse como excelente desenhador, criador de modelos, 
lapidário, gravador a ácido, à roda, pintor e foscador. 
Frequentou em regime nocturno, em Lisboa, a Sociedade Nacional de Belas Artes e o �atelier� 

do escultor Lagoa Henriques, com o intuito de desenvolver e aperfeiçoar os seus 

conhecimentos de desenho. Para além disso foi adquirindo livros relacionados com a indústria 

vidreira e as belas-artes. 
Depois de dez anos de trabalho na Nacional Fábrica de Vidros/Fábrica-Escola Irmãos Stephens, 
é convidado para ir trabalhar para a Fábrica Angolana de Vidros e Cristais onde vai produzir 

inúmeros trabalhos de gravura a ácido e lapidação, concebidos graças à sua vasta experiência, 

conhecimentos e criatividade. Apenas um ano e meio após a sua entrada, esta fábrica é 

encerrada pelos industriais vidreiros da Marinha Grande que a compraram com esse intuito.  
Em 1957 desloca-se para o Porto, onde durante cerca de 6 anos colabora com uma casa 
comercial. Durante este período foi sempre seguido de perto, tanto por empresários portugueses 

como por estrangeiros. No entanto é para a Marinha Grande que regressa. 
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Mestre Líbano ingressa novamente para a Fábrica-Escola Irmãos Stephens com a função de 

executar gravura à roda depois do falecimento do grande gravador dessa fábrica, Justino de 

Magalhães, exercendo aí a sua actividade até 1975, altura em que é forçado a sair. 
Apesar desta saída nunca deixou de exercer a sua actividade e de executar trabalhos de elevada 

qualidade, solicitados por particulares em atelier próprio. 
A par da sua actividade de decorador de vidro, dedicou-se também à pintura a óleo, aguarela e 

desenho, de tal forma que, em 1971 realizou uma exposição de trabalhos em cristal e de 

pintura, um conceito inédito na Marinha Grande, que se revelou um sucesso devido à afluência 

de público e aquisição de todos os trabalhos. 
Fez várias exposições individuais e colectivas e tem inúmeros trabalhos em colecções públicas 

e privadas, tanto em Portugal como no estrangeiro. 
Na 3.ª Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande, realizada no ano 2000, foi homenageado 
pela Câmara Municipal com a consagração da sua obra e integrou desde o início o Colégio dos 

Mestres Vidreiros da Marinha Grande. 
Mestre Líbano é considerado um dos melhores gravadores de vidro a nível mundial e o seu 
recente desaparecimento constitui uma enorme perda para o concelho da Marinha Grande, bem 
como para a arte e indústria vidreira nacional. 
 
A Câmara Municipal, convicta de que os marinhenses saberão preservar a sua memória e 

o seu legado para sempre, delibera manifestar um sentido pesar pela sua morte e prestar 

aos seus familiares e amigos sentidas condolências.  

 

Mais delibera solicitar à Comissão Municipal de Toponímia a elaboração de uma 

proposta de atribuição do nome do artista a uma Rua que se situe no lugar do seu 

nascimento ou na sua proximidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - GRUPO DESPORTIVO �OS VIDREIROS� � RECONHECIMENTO DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

 
 
57 - Presente ofício do Clube Desportivo �Os Vidreiros�, datado de 10 de Dezembro de 2008, a 

solicitar que a Câmara ateste a importância desportiva, cultural, recreativa e social que aquele 

Grupo Desportivo representa na Sociedade Marinhense, a fim de concluírem a candidatura a 

Utilidade Pública. 
 
Considerando que o Grupo Desportivo �Os Vidreiros� presta e desenvolve actividades de 

utilidade pública, cooperando com a Câmara nos seus objectivos de promover actividades 

desportivas e culturais; 
 
Considerando que este Grupo Desportivo tem realizado, no Concelho da Marinha Grande, no 
âmbito desportivo, cultura, recreativo e social, um trabalho valioso e indispensável, que tem 

contribuído para a formação da juventude, bem como para a promoção e divulgação do 

concelho; 
 
Considerando que as várias actividades realizadas pelo Grupo Desportivo �Os Vidreiros� são 

indispensáveis para a ocupação dos tempos livres da população em geral e da juventude em 

particular; 
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Considerando que o Grupo Desportivo �Os Vidreiros� é uma Associação com profundo e sério 

trabalho em prol da cultura e do desporto da região, 
 
A Câmara delibera atestar que o Grupo Desportivo �Os Vidreiros� é uma instituição 

merecedora do estatuto de Utilidade Pública. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2008 

(DIRM) � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
58 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma � Civilvias Lda �. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora 

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

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

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

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

Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2008 

(DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
 
59 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de obra 

deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, nº 3). 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 
Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº 2 e 17º, alinea a) do 

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Beneficiação da Rua do Repouso�, adjudicada à firma �Civilvias, 

Lda �, o técnico Pedro Gomes. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

60 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 18,10 

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 


