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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia doze de 

Fevereiro de dois mil e nove    

 

 

 

 

 

Aos doze dias do mês de Fevereiro 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 14,40 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa saiu pelas 16,15 horas, após a apreciação 

do processo de obras particulares, de que é titular Rogério Domingues, 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 90/09 - PC N.º 836/05 -  E.I.B. � EMPRESA INDUSTRIAL DE BORRACHA, 

S.A. 

 

2. REQ  3499/08 � PC N.º 313/08 � ANTÓNIO PESCADA SOUSA 
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3. REQ  649/08 � PC N.º 32/08 � MARIA RUI SILVA MARQUES 

 

4. REQ  3707/08 -  PC N.º 512/07 � JOSÉ CARLOS MOREIRA FAUSTINO 

 

5. REQ. 304/09  - PC N.º 101-09 � MINISTÉRIO DA ECONOMIA � DELEGAÇÃO 

REGIONAL DO CENTRO 

 

6. REQ. 126/09  - PC N.º 48-09 � MINISTÉRIO DA ECONOMIA � DELEGAÇÃO 

REGIONAL DO CENTRO 

 

7. REQ. 3018/08  - PC N.º 83-08 � SANTOS BAROSA � VIDROS S.A. 

 

8. REQ. 3550/08  - PC N.º 886-05 � JOSÉ FERNANDO FERREIRA SANTOS 

 

9. REQ. 1847/08  - PC N.º 601/03 � IBERIMA - IMOBILIÁRIA E GESTÃO, LDA 

 

10. REQ. 3340/08  - PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A. 

 

11. REQ. 1427/08  - PC N.º 244/96 � JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA 

 

12. REQ. 3115/08  - PC N.º 277/05 � MARGARIDA AUGUSTA SILVA RIBEIRO 

CARVALHO 

 

13. REQ 2349/08 � PC Nº 1302/97 � IMATLÂNTICO � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA 

 

14. 2ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2009 

 

15. ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS 

 

16. REUNIÃO COM A AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL 

 

17. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �MANIA CAFÉ� 

 

18. DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 04/CO/2007 

 

19. ELIMINAÇÃO, JUNTO DA REPARTIÇÃO DE FINANÇAS DA MARINHA 

GRANDE, DO ARTIGO RÚSTICO Nº 8909 

 

20. AVALIAÇÃO POR PERITOS DA LISTA OFICIAL DE PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE 

EXECUÇÃO DA VARIANTE NASCENTE 

 

21. VARIANTE NASCENTE. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL. 

RECONHECIMENTO DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. 

INEXISTÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO ALTERNATIVA. 
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22. DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DA VARIANTE NASCENTE. 

PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

 

23. SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS 

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE (07-12-2007 A 10-04-2008). DELIBERAÇÃO FINAL. 

 

24. RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

25. RECEPÇÃO  DEFINITIVA 

 

26. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 

TERCEIRA IDADE 

 

27. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE PARA 

A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

28. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE 

FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

29. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE REFORMADOS 

PENSIONISTAS IDOSOS DE VIEIRA DE LEIRIA PARA A PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

30. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA A PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

31. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA 

A TERCEIRA IDADE 

 

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

LAURINDA PEREIRA RODRIGUES, INQUILINA DESTE MUNICÍPIO 

RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 RÉS-DO-CHÃO 

DIREITO, MOITA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

33. CONTRATO DE COMODATO RELATIVO AO DEPÓSITO NO MUSEU DO 

VIDRO DE UM CONJUNTO DE BENS, PROPRIEDADE DE D. MARIA DA 

ANUNCIAÇÃO HASSE BOAVIDA. RECTIFICAÇÃO. 

 

34. RESUMO DE TESOURARIA 

 

35. ATENDIMENTO PÚBLICO 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 

 

O Sr. Presidente prestou as seguintes informações: 

 

 

 �CLUSTERPLAST� � o Sr. Presidente informou que se deslocou a Lyon, para 
participar no encontro realizado no âmbito deste projecto, que envolve seis países, com 

o objectivo de reforçar a ligação do mundo empresarial com centros tecnológicos e de 

investigação e estabelecimentos de ensino superior. Trata-se de um projecto estratégico 

para a indústria nacional, no sector de plásticos e moldes, e a participação da Câmara 

visa reforçar a vertente institucional. 

 

 

 Site da �CENTURY 21� � o Sr. Presidente informou que chegou ao conhecimento da 
Câmara que a Imobiliária �CENTURY 21� tinha colocado no seu site de vendas a 
imagem do edifício dos Paços do Concelho. Tendo em conta a dimensão que a notícia 

atingiu, a Câmara pediu explicações à referida empresa, que apresentou formalmente 
um pedido de desculpas pela situação, relatando o ocorrido. O Sr. Presidente leu o 

referido pedido de desculpas, cujo conteúdo se dá por reproduzido, anexando-se cópia 

à presente acta, bem como do mail da Câmara (Anexo 2). 
 

 

 Marcação de reunião extraordinária � o Sr. Presidente informou que a DOPU � 
Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, está a preparar um processo de 

aquisição de cartografia digital, cujo valor tem implicação em anos seguintes, pelo que 

é necessário incluí-lo na 1ª Revisão ao Orçamento de 2009. 

Assim, os documentos relativos à Revisão incluída na ordem do dia da presente reunião 

terão que ser alterados. Deste modo, o Sr. Presidente propôs, com a concordância de 

todos os membros do executivo, que o assunto seja retirado da ordem do dia, ficando 
desde já agendado para uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, marcada 
para o dia 16/02/2009, pelas 09,30 horas. 
Todos os membros do executivo foram convocados por protocolo durante a presente 
reunião. 

 

 

 Assuntos fora de agenda � O Sr. Presidente solicitou a inclusão e votação de dois 

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. 
 

 









1 - REQ 90/09 - PC N.º 836/05 -  E.I.B. � EMPRESA INDUSTRIAL DE BORRACHA, 

S.A. 
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LOCAL:ZONA INDUSTRIAL � LOTE 3 - CASAL DA LEBRE � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES À ARQUITECTURA, ARRANJOS EXTERIORES E 

ESTABILIDADE 

 

 

61 - Presente requerimento da E.I.B. � Empresa Industrial de Borracha, S.A., com sede na Rua 
de Portugal, Lote 3, Zona Industrial de Casal da Lebre, Marinha Grande, a solicitar a aprovação 

das alterações ao projecto de arquitectura, referentes à alteração e ampliação de 
estabelecimento industrial, sito na Rua de Portugal, Lote 3, Zona Industrial de Casal da Lebre, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Projecto de arquitectura referente às alterações e ampliação de instalações industriais, aprovado 

em reunião de câmara, datada de 18/09/2008. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem as alterações ao projecto de arquitectura, 

arranjos exteriores e projecto de estabilidade, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com o condicionalismo de executar 

todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar necessários em consequência da 

execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ  3499/08 � PC N.º 313/08 � ANTÓNIO PESCADA SOUSA 

 
 
LOCAL: RUA DA ZONA INDUSTRIAL - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO INDUSTRIAL 

 
 
62 - Presente requerimento de António Pescada Sousa, residente na Avª Nª Srª da Nazaré, n.º 

78, Calços, Martingança, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à 

legalização das alterações de um estabelecimento industrial, sito na Rua da Zona Industrial, 

Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente o processo de obras n.º 99/1999, referente ao licenciamento da ampliação de um 

edifício industrial existente, localizado na Rua da Zona Industrial, Freguesia da Moita, 
concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem as alterações efectuadas, aptas a merecerem 

aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à legalização das alterações de 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, 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. Apresentação de comprovativo de entrada do pedido de licenciamento industrial, 

junto da Direcção Regional de Economia do Centro, nos termos do 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, sem o qual não poderá ser emitido o respectivo alvará de autorização de 

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
  
3 - REQ  649/08 � PC N.º 32/08 � MARIA RUI SILVA MARQUES 

 
 
LOCAL: RUA DUQUESA DE CAMINHA, 3A � S. PEDRO DE MOEL  

 

DESIGNAÇÃO: LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE 

PRODUTOS ALIMENTARES COM FABRICO PRÓPRIO DE PANIFICAÇÃO 

 
 
63 - Presente requerimento de Maria Rui Silva Marques, residente na Rua Sociedade Amigos 
de S. Pedro, n.º 18-1º, S. Pedro de Moel, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto 

de arquitectura referente à alteração de estabelecimento comercial de produtos alimentares com 

fabrico próprio de panificação, sito na Rua Duquesa de Caminha 3 A, S. Pedro de Moel, 
Marinha Grande.   
 
Presente o processo camarário n.º 333/78 referente á construção do edifício de habitação e 

comércio, aprovado em reunião de câmara de 28/03/1978, a que correspondeu o alvará de 

licença de construção n.º 498/78 de 16 de Maio. 
 
Presente o processo camarário n.º 846/79, referente às alterações introduzidas no edifício, ao 

nível da cave e do rés-do-chão, passando a cave a albergar um estabelecimento de 

restauração e bebidas com fabricação de pastelaria, e o rés-do-chão a funcionar como 

estabelecimento de bebidas e comércio a retalho, aprovado em reunião de câmara de 12/06/79, 

a que correspondeu o alvará de licença de construção n.º 673/79 de 15 de Junho. 
 
Presente processo referente à alteração de estabelecimento comercial de produtos alimentares 
com fabrico próprio de panificação, devidamente instruído, dispondo de pareceres favoráveis 
das entidades consultadas, nomeadamente a Autoridade Nacional de Protecção Civil e Centro 

de Saúde Concelhio da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o pedido de licenciamento do estabelecimento de panificação e pastelaria referido 

(CAE 1581), enquadrado na categoria industrial do tipo 4, com o condicionalismo da 

apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, dos 
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projectos de especialidades aplicáveis nos termos do n.º 4 do artigo 20º 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. 

 

Mais deliberou, informar o requerente que deverá dar particular atenção aos seguintes 

aspectos: 

 

- 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; 

 

- O estabelecimento deve cumprir o preceituado na legislação em vigor sobre o ruído; 

 

- A instalação de aparelhos de ar condicionado ou outros na fachada do prédio ou 

partes comuns do edifício, deverá ser do conhecimento do condomínio do mesmo, 

visto este tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos 

condóminos das fracções habitacionais onde se integram este tipo de 

estabelecimentos; 

 

- A instalação do estabelecimento de panificação e pastelaria está sujeito ao regime do 

exercício da actividade industrial definido pelo Decreto-lei n.º 183/2007 de 9 de 

Maio, nomeadamente no que se refere à necessidade de apresentação de declaração 

prévia da instalação do estabelecimento industrial, nos termos do Anexo II da 

Portaria n.º 584/2007 de 9 de Maio, aquando do inicio da laboração. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 � REQ  3707/08 -  PC N.º 512/07 � JOSÉ CARLOS MOREIRA FAUSTINO 

 
 
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ SALGUEIRO COSTA � VALE � MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES REFERENTES ÀS 

ALTERAÇÕES DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL 

 
 
64 - Presente requerimento de José Carlos Moreira Faustino, residente na Rua de S. Cristóvão, 

n.º 5, Caranguejeira, Leiria, a solicitar a aprovação dos projectos de especialidades, referentes à 

alteração de um pavilhão industrial, sito na Rua Padre José Salgueiro Costa, Vale, Freguesia da 

Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura de alterações do pavilhão industrial, aprovadas 

respectivamente em Reunião de Câmara de 18/09/08. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem os projectos de especialidades, referentes às 
alterações, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 
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1. Apresentação de comprovativo do pedido de licenciamento industrial, 

devidamente instruído junto da Direcção Regional de Economia do Centro, nos 

termos do 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, sem o qual não poderá ser emitido o 

respectivo alvará de autorização de utilização. 

 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 � REQ. 304/09  - PC N.º 101-09 � MINISTÉRIO DA ECONOMIA � DELEGAÇÃO 

REGIONAL DO CENTRO 

 
 
LOCAL: RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - CUMEIRAS � EMBRA � 

MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL APRESENTADO POR �LINETOOLS, LDA� 

 
 
65 - Presente requerimento do Ministério da Economia � Delegação Regional do Centro, com 

sede na Rua Câmara Pestana, 74, Coimbra, a solicitar autorização de localização de um 

estabelecimento industrial do Tipo �3�, incluído na C.A.E.-Rev-2: �28622�, a levar a efeito na 

Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

apresentado por Linetools, Lda. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Emitir parecer favorável ao pedido de autorização de localização de um Estabelecimento 

Industrial, apresentado por LINETOOLS, LDA., tendo em conta os antecedentes 

registados, nomeadamente o licenciamento das instalações através do PC 550/02, com a 

licença de utilização n.º 300 de 30 de Dezembro de 2005, tendo ainda em consideração o 

facto das instalações se localizarem em área delimitada no âmbito do Plano de Pormenor 

da Zona Industrial da Marinha Pequena e serem observados os parâmetros urbanísticos 

definidos no n.º 4 do Artigo 7.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 � REQ. 126/09  - PC N.º 48-09 � MINISTÉRIO DA ECONOMIA � DELEGAÇÃO 

REGIONAL DO CENTRO 

 
 
LOCAL: RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - CUMEIRAS � EMBRA � 

MARINHA GRANDE 
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DESIGNAÇÃO: AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL APRESENTADO POR �PLASWEB � FABRICO DE MOLDES, LDA� 

 

 

66 - Presente requerimento do Ministério da Economia � Delegação Regional do Centro, com 

sede na Rua Câmara Pestana, 74, Coimbra, a solicitar autorização de localização de um 

estabelecimento industrial do Tipo �3�, incluído na C.A.E.-Rev-2: �29563�, a levar a efeito na 

Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

apresentado por Plasweb � Fabrico de Moldes, Lda. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Emitir parecer favorável ao pedido de autorização de localização de um Estabelecimento 

Industrial, apresentado por PLASWEB � FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA, tendo em 

conta os antecedentes registados, nomeadamente o licenciamento das instalações através 

do PC 550/02, com a licença de utilização n.º 300 de 30 de Dezembro de 2005, tendo ainda 

em consideração o facto das instalações se localizarem em área delimitada no âmbito do 

Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Pequena e serem observados os 

parâmetros urbanísticos definidos no n.º 4 do Artigo 7.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 � REQ. 3018/08  - PC N.º 83-08 � SANTOS BAROSA � VIDROS S.A. 

 
 
LOCAL: MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE 

DEPÓSITOS DE RESERVATÓRIOS DE FUEL - ÓLEO 

  
 
67 - Presente requerimento da empresa Santos Barosa � Vidros, S.A., com sede na Marinha 
Grande, a solicitar a renovação do alvará de licenciamento de instalação de armazenamento de 

combustíveis � dois depósitos superficiais inseridos no terreno da empresa, sita na Marinha 
Grande. 
 
Presente parecer favorável da ANPC (Autoridade Nacional de Protecção Civil), relativamente 

ao licenciamento da obra. 
 
Presente informação técnica, que atesta que o projecto de instalação de dois depósitos de 

armazenagem de Fuel Óleo, se encontra apto a merecer a renovação do Alvará emitido pelo 

Ministério da Economia com o n.º 11044. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, a renovação do alvará de 

licenciamento de depósitos de reservatórios de fuel-óleo, com os seguintes 

condicionalismos: 
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1. Cumprir as regras de construção e exploração conforme a Portaria n.º 131/2002, 

de 9 de Fevereiro. 

 

2. Apresentar comprovativo do pedido de licença de descarga de águas residuais 

emitido pela Administração das Regiões Hidrográficas do Centro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
8 � REQ. 3550/08  - PC N.º 886-05 � JOSÉ FERNANDO FERREIRA SANTOS 

 
 
LOCAL: RUA DAS LENTAS, N.º 2 � CASAL DAS RAPOSAS � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: REMODELAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO 

DE 1º ANDAR 

 

 

68 - Presente requerimento de José Fernando Ferreira Santos, residente na Rua das Lentas, n.º 

2, Casal das Raposas, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, a solicitar a 
aprovação da alteração ao projecto de arquitectura, referente à remodelação do r/c e construção 

de 1º andar, sito na Rua das Lentas, n.º 2, Casal das Raposas, Freguesia de Vieira de Leiria, 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Remodelação/Ampliação de edificação existente, 

aprovado em Reunião de Câmara datada de 6 de Julho de 2006, que se transcreve: 
 
�Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

projectos das especialidades aplicáveis, nomeadamente os projectos de estabilidade, 

redes de água, esgotos, térmico e acústico, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Dec.-

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

 

b)  Execução de passeio, com 1,6m de largura, na extensão total do prédio confinante 

com a Rua das Lentas, cujos alinhamentos, dimensões e tipo de materiais deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços técnicos desta Câmara; 

 

c) Garantir um lugar de estacionamento no interior do prédio; 

 

d) Alterar a cobertura, rectificando a inclinação de algumas águas, nomeadamente a 

nível do piso mais elevado a norte; 

 

e) Proceder à demolição do anexo existente No o r/c edificado no limite N/W da 

propriedade; 

 

f) Alterar a dimensão dos vãos dos quartos existentes no piso 1, passando-os a sacadas 

por forma a dar cumprimento ao artigo 71 do RGEU; 
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2. Apresentar peças desenhadas rectificadas que venham dar cumprimento às alíneas b) a 

f) desta informação.� 
 
Presente estudo elaborado pelos serviços da DATL referente à Beneficiação da Rua da Fonte 

Santa, respectivo alargamento e definição do cruzamento com a Rua das Lentas, colidindo com 

o projecto inicialmente aprovado. 
 
Presente projecto de alterações em referência ao projecto aprovado, prevendo a demolição de 

parte da edificação existente ao nível do piso inferior, de forma a não comprometer no futuro a 

beneficiação daquele arruamento. 
 
Presente parecer técnico dos serviços que atesta que o projecto de arquitectura reformulado, se 

encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após a análise da pretensão, a Câmara deliberou: 

 

1. Revogar a anterior Deliberação de Câmara datada de 6 de Julho de 2006, por se 

verificar que a mesma ao legitimar a aprovação da remodelação e ampliação da 

edificação existente, nos moldes anteriormente apresentados, colide com o perfil 

posteriormente definido para a beneficiação da Rua das Lentas; 

 

2. Deferir a aprovação do novo projecto de arquitectura apresentado, referente à 

remodelação e ampliação de moradia unifamiliar existente, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

2.1 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 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; 

 

b) Declaração de cedência da faixa de terreno na extensão total do prédio, de 

largura variável, destinada ao futuro alargamento da Rua das Lentas, de 

acordo com o estudo elaborado pelos serviços da DATL, assumindo ainda o 

compromisso do pagamento da comparticipação que vier a ser determinada, 

aquando da execução da referida beneficiação, na parte correspondente à 

execução do passeio na extensão total do seu prédio.  

 

c) Planta de Implantação à escala 1/200, elaborada com base no estudo efectuado 

pelos serviços, para a beneficiação do futuro alargamento da Rua das Lentas, 

devendo solicitar previamente os serviços da DATL, suporte informático do 

mesmo, com indicação da área a ceder e garantindo ainda um lugar de 

estacionamento no interior do prédio.  

 

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

consequência da execução da obra. 
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2.3 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. 

 

2.4 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. 

 

2.5 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.  

 

2.6 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. 

 
 
9 � REQ. 1847/08  - PC N.º 601/03 � IBERIMA - IMOBILIÁRIA E GESTÃO, LDA 

 
 
LOCAL: RUA DO CORGO NORTE � COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LOTEAMENTO URBANO 

 

 

69 - Presente requerimento da Iberima � Imobiliária e Gestão, Lda, com sede na Avª 1º de 

Maio, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à operação 

de loteamento urbano composto por três prédios sitos no lugar de Comeira, Marinha Grande. 
 

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

recaíram, a Câmara deliberou: 

 

Aprovar o Projecto de Arquitectura referente à Operação de Loteamento Urbano de três 

prédios sitos no lugar de Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, com as 

áreas de 1.950,00m2, 2.080,00m2 e 3550,00m2, inscritos na matriz rústica sob os artigos 

n.
os

 2597, 2598 e 2599, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 

sob os n.
os

 6254, 6255 e 6256, respectivamente, nas seguintes condições: 

 

1. É autorizada a constituição de 13 lotes, numerados de 1 a 13, destinam-se à construção 

de moradias uni-familiares, com as seguintes características: 
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LOTE N.º 1   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 
habitação 

Área do Lote  460,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 160,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   60,00m2 

Área máxima total de implantação  220,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  270,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    60,00m2 

Área máxima total de construção  330,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Lote 2 

Poente  Rua do Corgo Norte 

 
 

LOTE N.º 2   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  400,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 140,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  175,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  230,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  265,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Lote 3 

Poente  Lote 1 
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LOTE N.º 3   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  400,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 140,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  175,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  230,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  265,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Lote 4 

Poente  Lote 2 

 
 

LOTE N.º 4   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  410,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 140,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  175,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  230,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  265,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Lote 5 

Poente  Lote 3 
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LOTE N.º 5   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  410,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 140,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  175,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  230,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  265,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Lote 6 

Poente  Lote 4 

 
 

LOTE N.º 6   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  430,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 140,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  175,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  230,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  265,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Lote 7 

Poente  Lote 5 
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LOTE N.º 7   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  570,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 160,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   60,00m2 

Área máxima total de implantação  220,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  270,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    60,00m2 

Área máxima total de construção  330,00m
2
 

Confrontações   

Norte  José Rodrigues e Outros 

Sul  Arruamento Projectado 

Nascente  Arruamento Projectado 

Poente  Lote 6 

 
 

LOTE N.º 8   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  500,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 160,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   60,00m2 

Área máxima total de implantação  220,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  270,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    60,00m2 

Área máxima total de construção  330,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Arruamento Projectado 

Sul  Manuel Silva Tereso e Outros 

Nascente  Lote 9 

Poente  Rua do Corgo Norte 
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LOTE N.º 9   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  350,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 120,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  155,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  200,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  235,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Arruamento Projectado 

Sul  Manuel Silva Tereso e Outros 

Nascente  Lote 10 

Poente  Lote 8 

 
 

LOTE N.º 10   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  380,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 120,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  155,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  200,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  235,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Arruamento Projectado 

Sul  Manuel Silva Tereso e Outros 

Nascente  Lote 11 

Poente  Lote 9 
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LOTE N.º 11   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  380,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 120,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  155,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  200,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  235,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Arruamento Projectado 

Sul  Manuel Silva Tereso e Outros 

Nascente  Lote 12 

Poente  Lote 10 

 
 

LOTE N.º 12   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 
habitação 

Área do Lote  380,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 120,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   35,00m2 

Área máxima total de implantação  155,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  200,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    35,00m2 

Área máxima total de construção  235,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Arruamento Projectado 

Sul  Manuel Silva Tereso e Outros 

Nascente  Lote 13 

Poente  Lote 11 
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LOTE N.º 13   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  430,00m2 

Área máxima de implantação 

(habitação) 
 160,00m2 

Área máxima de implantação (anexo) 

(*) 
   60,00m2 

Área máxima total de implantação  220,00m
2
 

Área máxima de construção (habitação)  270,00m2 

Área máxima de construção (anexo)    60,00m2 

Área máxima total de construção  330,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Arruamento Projectado 

Sul  Manuel Silva Tereso e Outros 

Nascente  Manuel Silva Tereso e Outros 

Poente  Lote 12 

 
 

(*) NOTA: 

Os polígonos de implantação dos anexos indicados na planta de síntese, podem ser 

estendidos ocupando parte dos polígonos de implantação das moradias, desde que 

respeitem as áreas máximas de implantação definidas. 
 
 
2. Integrarão o domínio público as áreas a seguir descriminadas: 

 

Espaços verdes e de utilização colectiva      510,00m2 

Equipamentos de utilização colectiva        33,50m2 

Infra-estruturas viárias   1.536,50m2 

Total  2.080,00m2 

 

 

3. Pelo facto da Operação de Loteamento não prever a totalidade da área mínima de 

cedência destinada à implantação de equipamentos de utilização colectiva, prevista na 

Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, ficará o requerente obrigado, nos termos 

do n.º 4 do art. 44.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, a proceder ao pagamento em 

numerário do valor de 6.929,46� (seis mil novecentos e vinte e nove euros e quarenta e 

seis cêntimos), nos termos definidos para o cálculo da conversão das taxas de cedência 

prevista no Regulamento Municipal das Edificações Urbanas do Concelho da Marinha 

Grande, correspondente à área de 421,50m2 não cedida. 
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4. As construções a erigir nos respectivos lotes terão de assegurar o cumprimento do 

R.G.E.U. (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), R.M.E.U. (Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas), Regulamento Geral do Loteamento e demais 

legislação aplicável. 

 

5. Nos lotes 1 a 5, inclusive, junto aos seus limites norte, não poderá haver vãos de 

comunicação com o espaço público e os muros de vedação deverão observar o n.º 4 da 

alínea x) do artigo 3.º do R.M.E.U. (Regulamento Municipal das Edificações Urbanas). 

 

6. A implantação do colector destinado a conduzir e descarregar as águas pluviais 

provenientes do loteamento, deverá ser executada em conformidade com as 

prescrições regulamentares e condições gerais e especiais prescritas no Alvará de 

Licença de Utilização de Domínio Hídrico n.º 10/2006, emitido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com posterior prorrogação, 

datada de 29 de Agosto de 2008. 

 

7. A construção da ponte de acesso pedonal sobre a Ribeira da Comeira, junto ao 

loteamento, deverá efectuar-se de acordo as condições gerais e especiais prescritas no 

Alvará de Licença de Utilização de Domínio Hídrico n.º 103/2000, emitido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com posterior 

prorrogação, datada de 29 de Agosto de 2008. 

 

8. Mais deliberou informar que deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos 

das obras de urbanização, referentes à componente viária, redes de abastecimento de 

água, saneamento, drenagem de águas pluviais, energia eléctrica, telecomunicações, 

gás e espaços verdes de utilização pública e equipamento de utilização colectiva, no 

prazo de 1 ano a contar da data da notificação, de acordo o referido no art. 71.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. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Álvaro Pereira. 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira declarou que votava a favor, fazendo fé e tomando 

como boas as explicações que lhe foram fornecidas pelo Chefe da DLOP e pelo Vereador 

do Urbanismo. 

 

Apesar da apreciação deste processo ter respeitado a ordem que lhe foi atribuída na 

agenda da presente reunião, a sua votação só ocorreu em momento posterior, quando já 

não se encontrava presente o Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa. 

 
 

10 � REQ. 3340/08  - PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E ALMEIDA, 

S.A. 

 
 
LOCAL: AVª 1º DE MAIO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE SERVIÇOS E ARMAZÉNS 
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70 - Presente requerimento da empresa Barbosa e Almeida, S.A., com sede na Av. Vasco da 
Gama, Aldeia Nova, n.º 8001, Avintes, Vila Nova de Gaia, a solicitar a aprovação ao projecto 

de arquitectura referente à construção de um edifício de serviços e armazém, sitos na Avª 1º de 

Maio, Marinha Grande. 
 
Presente Pedido de Informação Prévia relativo Viabilidade de Construção de Armazém de 

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

numa área anteriormente ocupada pela empresa IVIMA � Empresa Industrial do Vidro da 
Marinha Grande, localizada na Avenida 1.º de Maio, Freguesia de Marinha Grande, deferido 
em Reunião de Câmara datada de 24 de Julho de 2008. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à construção do referido armazém e recuperação do 

conjunto de edifícios existentes ao longo da Avenida 1.º de Maio, devidamente instruído, 

acompanhado dos respectivos pareceres técnicos dos serviços, que atestam que o referido 

projecto se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura, nas seguintes condições: 

 

1. Os acessos viários estabelecidos junto da Rua Hélder Luciano Roldão, deverão 

servir apenas em situações de emergência, efectuando-se as entradas e saídas de 

veículos pesados, através da Avenida Eng. Arala Pinto; 

 

2. Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

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 descrição de todas 

as inscrições em vigor, referente ao prédio ou prédios abrangidos, visto o 

requerente se apresentar na qualidade de promitente comprador, ficando desde 

já a aprovação do projecto final, condicionada à apresentação daquele 

documento. 

 

Mais deliberou informar, que a requalificação da Rua Hélder Luciano Roldão, a 

reformulação da zona de entrada/saída da parcela para a Avenida Eng. Arala Pinto e a 

execução do cruzamento da Avenida Eng. Arala Pinto com a Avenida da Liberdade, 

deverão efectuar-se de acordo com os projectos de obras de urbanização a apresentar, 

sendo a execução daqueles trabalhos devidamente acompanhada pelos serviços da Divisão 

de Infra-Estruturas e Redes Municipais, ficando a emissão do respectivo Alvará de Obras 

de Construção, condicionado à prestação da respectiva caução destinada a garantir a boa 

e regular execução dos mesmos.  

 

Deliberou ainda informar o requerente, que a aprovação dos projectos complementares, 

ficará dependente da garantia do cumprimento dos condicionalismos que a seguir se 

transcrevem, impostos aquando da aprovação do Pedido de Informação Prévia: 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 23 

�� 

a) Recuperação do conjunto de edifícios existentes ao longo da Avenida 1.º de Maio e 

outro �Património� que possa existir nas instalações actuais, podendo a Câmara 

Municipal estabelecer condições particulares à sua utilização por parte da empresa, 

ou eventualmente da própria Câmara, como contrapartida à permanência da empresa 

naquela zona, até à futura deslocalização desejada, dado não estar prevista uma 

utilização imediata para aquele conjunto; 

 

h) Estabelecer com a Câmara Municipal todas as condições que esta entenda 

necessárias, nomeadamente a definição de prazos de ocupação da área, de forma a 

garantir e salvaguardar a utilização futura daquele espaço, para outros fins que não 

o proposto. 

�� 

 

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

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Os Vereadores do PS lamentam que uma matéria desta importância tenha sido agendada sem 

que nos fosse dado previamente conhecimento, tratando-se de um assunto que divide as 

opiniões dos marinhenses e apresenta condições gravosas para a vida da cidade e dos seus 

habitantes. 

Daquilo que nos foi possível ver durante a reunião de câmara as condições que inicialmente 

foram colocadas não foram respondidas tendo a estrutura dos armazéns a mesma dimensão, 

portanto, com os agravamentos claros para aquele local da cidade. 

Tal como tínhamos alertado verifica-se que vai haver um acréscimo de dezenas de camiões TIR 

no centro da cidade e na confluência daquele espaço o que vai lançar o caos no centro da 

cidade. 

Os Vereadores 

João Paulo Pedrosa 

Cidália Ferreira 

Álvaro Pereira�. 

 

 

11 � REQ. 1427/08  - PC N.º 244/96 � JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA 

 
 
LOCAL: RUA DO OLHO FERRADO � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: NÃO ACEITAR A RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO 

 
 
71 - Presente requerimento de Joaquim Alves Cruz, Ldª., titular do presente processo de 

licenciamento de loteamento, para o qual foi emitido o alvará de loteamento com o nº 06/07, de 

18 de Março, referente ao prédio sito na Rua do Olho Ferrado, Trutas, Freguesia e Concelho de 

Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização.   
 
Presente igualmente Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido Auto, a Câmara deliberou: 
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Não aceitar a recepção definitiva das obras de urbanização, por os trabalhos de 

manutenção das mesmas não se encontrarem executados, nomeadamente, nas 

componentes de Infra � estruturas viárias, rede de abastecimento de águas, rede de 

saneamento e arranjos exteriores. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 � REQ. 3115/08  - PC N.º 277/05 � MARGARIDA AUGUSTA SILVA RIBEIRO 

CARVALHO 

 
 
LOCAL: RUA DE CASAL GALEGO � CASAL GALEGO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

SERVIÇO DE APOIO À INFÂNCIA 

 

 

72 - Presente requerimento de requerimento de Margarida Augusta Silva Ribeiro Carvalho, 
residente na Rua dos Poços, n.º 52, Embra, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do 

licenciamento das obras de alteração ao edifício de habitação unifamiliar e serviço de apoio à 

infância assim como a sujeição ao regime de propriedade horizontal, na Rua de Casal Galego, 
Marinha Grande. 
 

Presente o processo camarário n.º 277/05 referente ao pedido de licenciamento de obras de 

construção de um edifício destinado a habitação e estabelecimento de apoio à infância, com a 

resposta social de infantário, a que correspondeu o alvará de licença de construção n.º 31/07, de 

31 de Janeiro, onde constam os respectivos aditamentos, pedido de licença de construção para 

as alterações efectuadas em obra e sujeição do prédio ao regime de propriedade horizontal. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o licenciamento das obras de alteração ao edifício de habitação unifamiliar e 

serviço de apoio à infância assim como a respectiva sujeição ao regime de propriedade 

horizontal, de acordo com o projecto apresentado, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Deverão estar asseguradas em obra as condições de impermeabilização, isolamento 

térmico e acondicionamento acústico, designadamente nas áreas em que o vão do 

telhado deu lugar à criação de terraços, em respeito pelos parâmetros constantes dos 

projectos aprovados; 

 

2. Para efeitos de emissão de alvará de autorização de utilização da fracção proposta 

para o estabelecimento de apoio social, com as valências de creche e jardim-de-

infância, a mesma reger-se-á pelo disposto no 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; 
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3. A avaliação das condições de funcionamento da actividade rege-se pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 133-A/97 de 30 de Maio, que atribui ao Centro Regional de Segurança 

Social a competência para emitir o alvará de funcionamento. 

 

4. Na ausência de vistoria ao estabelecimento, promovida pela Câmara Municipal, 

compete à requerente diligenciar no sentido de obter o auto ou certificado de vistoria 

sanitária, junto do Centro de Saúde concelhio e a emissão da declaração comprovativa 

das condições de segurança, junto da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - REQ 2349/08 � PC Nº 1302/97 � IMATLÂNTICO � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA 





LOCAL: ÁGUA DE MADEIROS 

 

DESIGNAÇÃO: VISTORIA DE INFRAESTRUTURAS 





73 - Presente requerimento de Imatlântico � Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, Lda, 

com sede na Rua de S. Francisco, n.º 7, 2º, Leiria, a solicitar a recepção provisória das obras de 

infra-estruturas exigidas no âmbito do processo de construção de um imóvel sito no lugar de 

Água de Madeiros, Marinha Grande. 
 

Presente requerimento de IMATLÂNTICO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
TURISTICOS, LDA., titular do processo n.º 1302/97, referente ao licenciamento da construção 
de um imóvel sito no lugar de Água de Madeiros, da freguesia e concelho da Marinha Grande, 
a solicitar a recepção provisória das obras de infra-estruturas exigidas no âmbito do mesmo. 
 
Presente igualmente Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Não aceitar a recepção provisória das obras de infra-estruturas condicionadas pelo 

referido licenciamento, nomeadamente por: 

 

1. O colector pluvial encontra-se executado de acordo com o projecto, com a excepção de 

ter sido construída menos uma caixa de visita. Esta alteração á aceitável tendo em atenção 

a distância entre caixas;  

 

2. A ligação da rede predial pluvial à rede pública foi alterada denunciando alterações da 

rede predial pluvial;  

 

3. Os passeios executados não respeitam o projecto aprovado em 19/Maio/2005. No 

projecto prevê larguras de 1,60m e 1,50m, e estão executados passeios com 1,60m, 1,50m e 

1,40m respectivamente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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Terminada a votação dos processos de obras particulares o Sr. Presidente auscultou os restantes 

membros do executivo relativamente ao processo em que é titular Rogério Domingues, 
relativo à construção de um pavilhão na Albergaria, cuja obra esteve embargada, no 
sentido de a Câmara poder vir a afastar o ónus que se encontra registado na Conservatória e que 

impede a celebração de escritura.  
Dado que não se verificou discordância, o Sr. Presidente informou que será presente a próxima 

reunião de Câmara a respectiva proposta de deliberação. 












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.  





14 - 2ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 




Assunto retirado da ordem do dia e agendado para a reunião extraordinária convocada para o 

dia 16/02/2009, às 09.30 horas. 




15 - ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS 




74 - Considerando que para efeitos da execução financeira de candidaturas homologadas, o 
Município da Marinha Grande procedeu à abertura de contas bancárias específicas, atentas 

deliberações camarárias, considerando que nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de 
Fevereiro � (�) A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão 

executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente 

pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em 

quem ele delegue (�)� 
 
Considerando a conclusão e encerramento das candidaturas, e como tal, findo o objectivo para 

o qual se procedeu à abertura das contas bancárias constantes da seguinte relação: 
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CONTA 

N.º 

DESCRIÇÃO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 

39170430 CGD � ORDEM - CRIAÇÃO ESP. 

PÚBL. ACESSO INTERN.POSC 
CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS 

39169030 CGD � ORDEM - APETRE. INFOR. 
ESCOLAS PRE - ESC. POSC 

CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS 

39347230 CGD - ORDEM - QCA III - PROG. 
FORAL PEPAL  

CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS 

37933930 CGD � ORDEM - FEDER CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS 

38202030 CGD � ORDEM - LEIRIA REGIÃO 

DIGITAL 
CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS 

 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, autorizar o encerramento das mesmas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





16 - REUNIÃO COM A AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL 

 

 

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a seguinte informação sobre as principais questões 

abordadas na reunião do passado dia 28 de Janeiro de 2009, pelas 10h00, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, com responsáveis da Autoridade Florestal Nacional (AFN) e técnicos da 

Autarquia. 
 
Na reunião estiveram presentes: 

Em representação da Câmara Municipal 
- Presidente da CMMG, Dr. Alberto Cascalho; 
- Chefe de Gabinete do Presidente, Drª. Fernanda Oliveira; 
- Chefe da Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, Drª. Helena Godinho; 
- Chefe da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, Engª. Cristina Silva; 
- Chefe da Divisão de Cultura e Património Histórico, Drª. Catarina Carvalho; 
- Comandante Operacional Municipal, Drª. Eunice Marques; 
- Técnica do Projecto Museu Nacional da Floresta, Drª. Sónia Guerra; 
- Técnica do Gabinete de Relações Públicas, Drª. Ana Cláudia Filipe 
 
Em representação da Autoridade Nacional Florestal 
- Presidente da AFN, Engº António José Rego; 
- Director Nacional para a Gestão Florestal, Engº. João Rocha Pinho; 
- Director Regional de Florestas do Centro, Engº. Viriato Garcez; 
- Gestor da Unidade de Gestão Florestal do Centro Litoral, Engº. Rui Rosmaninho; 
- Assessor da AFN, Engº José Neiva. 
 

A reunião, com carácter de urgência, foi solicitada pela Câmara Municipal no dia 3 de 

Dezembro de 2008, na sequência da recepção do parecer da AFN sobre a faixa de protecção a 

respeitar no Plano de Pormenor da Expansão da Área Industrial de Vieira de Leiria, 
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perspectivando que o mesmo viesse a ser exigido para a área de expansão da ZIMG, o que 
inviabilizaria ambas. 
Considerando o período de tempo decorrido até à marcação da reunião por parte da AFN, a 

Autarquia propôs o alargamento da mesma à discussão de outros dossiers que se revelam de 

extrema importância para os interesses do concelho da Marinha Grande. 
 
Assim, foram discutidos os seguintes assuntos: 

1. Alargamento da Zona Industrial da Marinha Grande � Permuta de terrenos com o 
Estado � Localização e regime florestal; 

2. Alargamento da Área Industrial de Vieira de Leiria � Regime Florestal; 
3. Implementação urgente do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande; 
4. Formalização do Protocolo de Tratamento do Arquivo Histórico Florestal; 
5. Medidas a adoptar para impedir a atribuição da gestão da Mata Nacional a empresas 

privadas; 
6. Reflorestação de áreas ardidas em 2003; 
7. Conclusão da obra da Estrada Atlântica � desafectação / cedências para alargamento da 

mesma; 
8. Elevado estado de degradação de estradas florestais; 
9. Comemorações conjuntas do Dia Mundial da Floresta. 

 
Sobre o que de especial relevância foi abordado entre as duas entidades, passam a registar �se 
os aspectos mais significativos. 
 

Alargamento da Zona Industrial da Marinha Grande � Permuta de terrenos com o 

Estado � Localização e regime florestal; 

Alargamento da Área Industrial de Vieira de Leiria � Regime Florestal; 

 
A pedido do Sr. Presidente da Câmara, a Chefe da DOPU, Drª. Helena Godinho, fez uma breve 

exposição das preocupações da CM relativamente a cada um dos dois Planos de Pormenor em 

elaboração: o da Expansão da Área Industrial de Vieira de Leiria e o da Expansão da Zona 

Industrial da Marinha Grande (questões que se prendem com a necessidade de incorporar nos 

mesmos a gestão de combustível nos termos do preceituado do DL n.º 124/2006).  
No caso do PPEÁIVL o parecer solicitado em Julho de 2008 obteve parecer da AFN, favorável 

condicionado (transmitido à CM em 30.10.08). A condição de assegurar um afastamento do 

limite das construções ao limite da área industrial de 100 m, inviabilizaria totalmente a área tal 

como tem vindo a ser �desenhada� desde o início dos trabalhos do PP em 2002. 
No caso do PPEZIMG o parecer foi solicitado em 12.11.08 não havendo ainda resposta por 

parte da AFN. No entanto, seguindo a �lógica� do parecer emitido para o outro plano, alertou-
se para as consequências da obrigatoriedade de ter que guardar o tal afastamento de 100 m, 
nomeadamente neste caso, porque inviabilizaria a transferência das duas vidreiras B&A e Gallo 

Vidro, por insuficiência da área de lote afecta a cada uma. 
 
Depois de ouvir a exposição dos dois assuntos e as preocupações expostas pelo Sr. Presidente, 

o Presidente da AFN, Eng.º António Rego referiu que esta entidade não pretende dificultar a 

actividade da CM, não obstante ter que fazer cumprir as normas em vigor. Por entender que o 

Sr. Director Nacional, Eng.º João Pinho seria a pessoa mais avalizada no que toca a esta 

matéria, passou-lhe a palavra. O Eng.ª João Pinho começou por dizer que o diploma 

recentemente publicado que altera o DL n.º 124/2006, vem alterar substancialmente as 

condições que estiveram na génese do parecer da AFN transmitido à CM (no que respeita ao 

PPEAIVL) e que neste momento a situação dos 100 m está ultrapassada. Aconselhou no 
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entanto a CM a terminar o PMDFCI, porque é neste plano que se devem definir as regras a 

cumprir nas faixas de combustível (nomeadamente no caso das zonas industriais), trabalho que 

deve ser concluído rapidamente. 
O Eng.º Rui Rosmaninho aconselhou a Câmara, para efeitos de instrução do Plano de Pormenor 

da AIVL junto da CCDRC, a solicitar novo parecer à AFN sem necessidade de remeter novas 
peças do plano mas apenas para regularizar o processo (foi já remetido ofício - S/647 de 
29.01.09). 
Quanto ao PPEZIMG o Sr. Presidente da AFN comprometeu-se a emitir o parecer com 
brevidade e já com esta nova interpretação. 
 
Sobre esta matéria, encontra-se ainda dependente da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, a 

preparação da escritura de permuta de terrenos aprovada em Conselho de Ministros e publicada 

na I Série do Diário da República de 26-03-2008 e a marcação da respectiva data para a sua 
celebração. Foi já solicitada em 4 de Fevereiro reunião ao Sr. Director-Geral do Tesouro e 
Finanças. 
 

Implementação urgente do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande 

 
No âmbito do Projecto do Museu Nacional da Floresta, foi apresentado pela CMMG o ponto de 
situação relativo ao Pré-Programa Museológico em elaboração pela comissão de projecto 

(constituída pelas três entidades parceiras CMMG, AFN e IMC IP). O Projecto Museológico já 

se encontra numa fase muito adiantada. Todas as componentes relativas à missão, objectivos, 

funções e estratégias funcionais, organização/conteúdos expositivos e afectação de espaços, 

estão já definidos. 
 
Nesta fase está a ser elaborado um estudo com vista à apresentação das várias possibilidades 

quanto ao modelo de gestão a adoptar, sendo que se pretende um Museu com implantação e 

representatividade nacional, que não esteja integrado na Administração Central � Ministério da 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), nem na Câmara Municipal da 

Marinha Grande. Pretende-se assim criar uma entidade própria, onde possam não só participar 

o MADRP como também a CMMG e outros parceiros.  
Embora o estudo vá apontar os modelos de gestão possíveis e mais adequados, a comissão de 

projecto adoptará uma proposta concreta, que lhe parecer mais adequada para a elaboração do 

modelo de financiamento e quadro de pessoal. A este respeito existem preocupações mútuas no 

que diz respeito à sustentabilidade a médio e longo prazo do Museu, pelo que se reveste da 

maior importância a análise a estas componentes. A CMMG informou que o estudo do modelo 

de gestão está a ser realizado pelos serviços jurídicos da CMMG. No decorrer da discussão, foi 

ainda lançada pela AFN a possibilidade de se poder vir a incluir na estrutura de gestão mista do 

Museu, outras entidades ou empresas do sector florestal (para além da CMMG e a AFN) por 

forma a garantir possíveis fontes de financiamento para a manutenção do próprio Museu. 
A entidade gestora do Museu - que poderá passar, por exemplo, pelo modelo de uma fundação - 
assegurará também a curto prazo a promoção das candidaturas aos investimentos financeiros 

necessários à execução do projecto, pelo que a comissão de trabalho ficou também incumbida 

de procurar possíveis fontes de financiamento para a formatação de uma candidatura.  
O Presidente da Câmara lembrou que a história da Mata se confunde com a história da Marinha 

Grande. São 700 anos de história que permitiram a harmonização plena de vertentes como a 

exploração do Pinhal, a preservação integral da biodiversidade e o uso do património cultural e 

natural da região. É fulcral garantir uma perspectiva nacional ao Museu, uma vez que a Mata é 

um elemento de extrema importância para o desenvolvimento turístico da região. É um projecto 
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que exige ponderação económica e de sustentabilidade financeira, pelo que não podem haver 

precipitações. 
O Engº. José Neiva afirmou que o mesmo acontece com a história dos Serviços Florestais que 

está ligada ao Pinhal do Rei. Lembrou que as primeiras referências ao Museu remontam ao 
século XIX e que faz, este ano, 10 anos que foi criado o Museu Nacional da Floresta.  
Referiu e congratulou-se com o facto da Mata de Leiria ser referida e reconhecida 
mundialmente como a primeira mata plantada pelo homem. 
Defendeu o envolvimento de outros parceiros no projecto, como fábricas, fileiras industriais 

ligadas á floresta, entre outros. 
 
Pela AFN, foi sugerida a meta de 2009 para a conclusão do Programa Museológico, tendo 

também sido solicitado que a comissão de projecto remetesse a esta entidade a calendarização 

das próximas actividades, reforçando que seria conveniente que até meio do ano a proposta 

estivesse concluída. 
Sobre a questão financeira ponderou a inclusão de parceiros público-privados, bem como o 
Turismo de Portugal. 
A AFN frisou ainda o total empenho nesta parceria, para a célere execução do projecto do 

Museu Nacional da Floresta a instalar na Marinha Grande, no conjunto patrimonial edificado 
do Parque do Engenho e de Pedreanes. 
 

Formalização do Protocolo de Tratamento do Arquivo Histórico Florestal 

 

Relativamente ao Arquivo Histórico Florestal, transferido para a Marinha Grande em Outubro 

de 2007, no âmbito do projecto do Museu Nacional da Floresta, foi discutida a necessidade de 

formalizar o protocolo elaborado pela CMMG e o Arquivo Distrital de Leiria para se proceder 
ao início dos trabalhos de organização e inventário deste importante acervo documental de 

interesse nacional, protocolo este que foi apresentado à AFN e que até agora não obteve 

resposta. 
Depositado num dos edifícios do Parque do Engenho, previamente seleccionado para o efeito, 

foi desde logo solicitada a colaboração do Arquivo Distrital de Leiria, uma vez que, dada a 

natureza e interesse de um arquivo referente à Administração das Matas Nacionais, existia a 
necessidade de recorrer às directivas da Secretaria-Geral da tutela, para o seu devido tratamento 
e organização. 
Neste âmbito, foram já desenvolvidas diligências no sentido de providenciar a devida 

organização para o referido espólio de interesse nacional, nomeadamente a metodologia de 
trabalho que passará pela sua avaliação, tratamento e informatização nas instalações do 

Arquivo Municipal da Marinha Grande e posterior organização e conservação da 

documentação tratada, num dos edifícios do Parque do Engenho (futuro centro documental do 
Museu).  
 
No seguimento desta discussão e sublinhada a necessidade de dar resposta à apreciação do 

protocolo remetido à AFN para a formalização deste processo, a AFN referiu que a análise do 

mesmo está a decorrer, pelo que depois de alguns ajustes a formular, estarão rapidamente 

criadas as condições para a assinatura do protocolo e inicio dos trabalhos de tratamento do 

Arquivo Histórico florestal a afectar ao Museu Nacional da Floresta, garantindo que existe 

outro material para integrar aquele espólio que a AFN quer também incluir. Disponibilizou-se 
igualmente para designar um técnico da AFN para acompanhamento dos trabalhos de 

tratamento do Arquivo Histórico e solicitou uma alteração ao clausulado do Protocolo, que 

deve referir expressamente que em caso de não implementação do MNF todo o arquivo 

histórico reverterá para a AFN que o disponibilizou. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 31 

Pelo Sr. Presidente da Câmara foi aceite esta proposta 
 

Medidas a adoptar para impedir a atribuição da gestão da Mata Nacional de 

Leiria (Pinhal do Rei) a privados 

 
Na introdução deste ponto, o Presidente da Câmara explicou que se está a viver um mau estar 

no concelho devido à recente legislação que define o regime florestal, que consagra a 

possibilidade de concessão a privados de matas nacionais. Alarmado com o facto de tal 
situação poder ser aplicada ao Pinhal do Rei, mostrou-se ainda receoso de que esteja a ser 
preparado algum contrato de concessão de exploração ou privatização da Mata Nacional de 

Leiria, o que representaria um atentado ao concelho, uma vez que poderá  estar  em causa o 

desmantelamento de 2/3 deste território, fulcrais para o desenvolvimento económico e turístico 

do concelho e as raízes histórico-culturais da Marinha Grande e das suas gentes. 
 
Face a esta questão, o Presidente da AFN manifestou-se surpreendido pela inclusão deste ponto 

na ordem de trabalhos e referiu que a privatização das Matas Nacionais não está prevista, 

estando no entanto em estudo a possível concessão da gestão das mesmas a entidades públicas 

ou privadas, não estando a Mata Nacional de Leiria, pelo seu carácter histórico e emblemático 

contemplada para o efeito. Também por isso e como exemplo da importância da manutenção 

do Pinhal do Rei sob responsabilidade da Administração Pública Florestal, referiu que a 
Unidade de Gestão Florestal do Centro foi transferida da Figueira da Foz para a Marinha 

Grande, onde ficará sedeada. 
Reforçando que o Pinhal de Leiria não está incluído nas áreas de administração pública 

florestal a privatizar, o Presidente da AFN garantiu que as únicas concessões que estão a ser 

estudadas para o Pinhal do Rei, são as de exploração de limpezas de matos e alguns desbastes, 

dirigidas para as empresas privadas do sector da biomassa que não só contribuirão para a 

redução dos riscos de incêndio, como também irão rentabilizar os proveitos da Mata. Estas 

intervenções, afirmou, decorrerão sempre sob estreito controlo técnico da AFN. 
 
O Presidente da Câmara referiu ainda que num concelho onde se fundou e ainda reside, a 

génese do que são hoje as bases do ordenamento e gestão da Floresta Portuguesa, e onde a 

mancha florestal pública ocupa 2/3 de uso de solo, é incontornável o carácter emblemático do 

Pinhal do Rei a importância estratégica que tem para a Marinha Grande, para a região do centro 

litoral e para o país. 
A Mata Nacional de Leiria/Pinhal do Rei, com mais de 700 anos de exploração de madeira de 

pinheiro bravo, é hoje um exemplo nacional de floresta sustentável, ao mesmo tempo que se 

demarca das restantes Matas Nacionais, ao assinalar-se como a primeira grande �escola� 

silvícola da arborização de Portugal. Subsistiram até aos nossos dias, muitos edifícios, vestígios 

históricos, plantações, paisagens, entre muitos outros testemunhos que constituem hoje um 

legado histórico material e imaterial de grande importância nacional e que estão na base da 

implementação do Museu Nacional da Floresta. 
Na origem do concelho da Marinha Grande, o Pinhal do Rei surge como o recurso natural de 
excelência, impulsionador das actividades económicas mais importantes, e do desenvolvimento 
de várias comunidades e povoações ao longo de séculos. Com base na exploração de matérias-
primas e combustível para diferentes tipos de indústrias, nomeadamente de serração de 

madeira, de extracção e transformação de produtos resinosos, e de vidro, estabeleceu-se uma 
ligação profunda entre população marinhense e o pinhal do Rei, que até aos nossos dias se 

traduz no maior bem imaterial potenciador da qualidade de vida local. 
Do ponto de vista ambiental, paisagístico e da biodiversidade, o Pinhal do Rei desenvolveu até 

aos nosso dias, adaptações ecológicas e equilíbrios naturais inter-específicos que, em conjunto 
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com a actividade principal de exploração de madeira de pinho de elevada qualidade, o 

transformaram num exemplo nacional de uso sustentável da floresta. A evolução dos 

equilíbrios naturais do ecossistema florestal do pinhal, associada aos factores ambientais locais, 

proporcionou as condições necessárias para a existência de uma diversidade elevada de 

espécies de fauna e flora, incluídas em convenções nacionais e internacionais, com estatutos 

especiais de protecção.   
Com uma área de 11023ha, o pinhal estende-se até ao Oceano Atlântico, detendo para além da 

imprescindível função de protecção das areais móveis do litoral, um conjunto de paisagens 
costeiras, ribeirinhas e florestais, potenciais à realização de actividades de 

interpretação/educação ambiental, desporto, recreio, Investigação cientifica, e turismo 

ambiental.  
Para as gentes locais e os turistas que visitam o concelho da Marinha Grande, o Pinhal do Rei 
representa uma relíquia singular que enriquece e enche de vivências todos os que a ele acedem 

ao longo de todo o ano. 
A CMMG teceu ainda diversas preocupações, nomeadamente relacionadas com o 

desmantelamento dos serviços florestais locais e a ausência de um reinvestimento por parte do 

Estado na floresta da região e em particular na Mata Nacional de Leiria, aquela que desde 

sempre proporcionou elevados rendimentos ao erário público sem as adequadas contrapartidas 

para o concelho. 
Neste contexto, a CMMG mencionou o incêndio acorrido no Verão de 2003 no concelho da 

Marinha Grande, que consumiu cerca de 2500 hectares de Mata Nacional (o equivalente a 1/4 
da sua área total) e passados 6 anos não foram tomadas medidas de reflorestação. A área 

afectada pelo incêndio, está localizada na área Norte da Mata que detém uma grande extensão 

contígua com a freguesia da Vieira e com as dunas primárias dos cordões dunares frontais 

(sujeitas a elevados índices de erosão desde 2003).  
Acresce ainda o facto da Mata Nacional ser um recurso natural fundamental para a qualidade 
de vida das populações, não só ao nível da protecção costeira que oferece aos agregados 

urbanos litorais, mas também porque num concelho fortemente industrializado a garantia da 
qualidade do ar (e da saúde pública) está dependente do efeito �mitigador� dos 11023 hectares 

de Mata Nacional � sumidouro de CO2.  
 
Relativamente a esta questão, a AFN referiu que houve de facto programas de financiamento a 

100% para a reflorestação da área ardida e que na sequência de alguns constrangimentos 

provenientes das candidaturas para o efeito, a reflorestação não foi ainda executada. No 

entanto, estando assegurada actualmente uma área considerável de regeneração natural dos 

próprios talhões do Pinhal, haverá apenas a necessidade de reflorestar as áreas desprovidas de 

regeneração � 1.100 hectares - medida que segundo a AFN será tomada brevemente, com novas 

candidaturas no âmbito do PRODER. 
 
À CMMG, coube ainda sublinhar a ligação afectiva que a população marinhense tem para com 

o Pinhal do Rei, bem como ressalvar a sua importância como um bem de incomparável valor, 

regulador do clima, dos habitats e da biodiversidade, purificador do ar, indispensável para a 

protecção dos solos, regularizador dos recursos hídricos, protector das zonas litorais, e 

preponderante para um ordenamento racional do território, visando a manutenção dos 

equilíbrios naturais fortemente ameaçados, e a qualidade de vida das populações.  
Em resultado desta história notável do Pinhal do Rei existe hoje um valiosíssimo património 

material e imaterial que integra vários edifícios, vestígios históricos, plantações, paisagens, 

entre muitos outros testemunhos que dão consistência e plena justificação à decisão de 

implementação do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande. 
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Conclusão da obra da Estrada Atlântica � desafectação/cedências para 

alargamento da mesma; 

 
O Presidente da Câmara referiu que aquando da construção da Estrada Atlântica ficou por 

beneficiar uma extensão de 800 metros após a Ponte das Tercenas, até ao limite com o 

concelho de Leiria. Dado que o alargamento da estrada carece de cedência de 3640 m2 de 

terreno por parte da AFN, foi solicitada ponderação nos valores a pedir por essa desafectação, 

uma vez que se trata de uma área de protecção e não de exploração florestal e o projecto de 

construção de uma nova Ponte das Tercenas duplicou o custo inicialmente previsto, por parte 

do INAG. Foi já solicitada em 4 de Fevereiro reunião ao Sr. Director-Geral do Tesouro e 
Finanças. 
 

Elevado estado de degradação de estradas florestais 

 
O Presidente da Câmara alertou para o mau estado de conservação de estradas florestais, 

algumas das quais estão intransitáveis, cuja responsabilidade de reparação é da AFN, chamando 

a especial atenção para a Estrada da Formosa que foi objecto de um abaixo-assinado dos 
utilizadores.  
 
O Gestor Florestal do Centro Litoral, Eng.º. Rosmaninho, reconheceu o mau estado de 

conservação de muitas das estradas florestais e citou a existência de 115 km de no Pinhal do 
Rei, das quais só foi possível beneficiar pouco mais de um terço (44 km). Para o restante, a 

AFN tentará encontrar formas de financiamento de que, neste momento, não dispõe. 

Relativamente à estrada da Água Formosa, referiu que apenas foi possível requalificar uma 
extensão de 2 km mas que no novo pacote de estradas a intervir irá ter em consideração o 

restante troço. 
 
A Câmara apreciou e tomou conhecimento. 

 



17 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �MANIA CAFÉ� 





75 - Presente informação nº 3/AF/2009 de 04-02-2009, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 

�� 
Deu entrada nesta Câmara Municipal em 27 de Janeiro de 2009, um requerimento em nome de 

�Mania Café� sito na Marinha Grande, no qual solicita autorização para alargamento de 

horário de funcionamento das 2:00h às 3:00h nos dias 28 de Fevereiro e 01 de Março de 2009, 

para comemoração do 6º aniversário do estabelecimento. 

� 

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. 

 

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. 
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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; 

 o estabelecimento tem licença de utilização; 

 

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 �Mania café�, das 2:00h às 3:00h, nos dias 28 de 

Fevereiro e 01 de Março de 2009, para comemoração do 6º aniversário do 

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

Regulamento sejam favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Álvaro Pereira. 





18 - DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 04/CO/2007 





76 - Presente processo de contra-ordenação nº 04/CO/2007, no âmbito do qual é arguida Ana 
Teresa da Silva Ramos. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o nº 1 do artigo 41º do Decreto-Lei nº 

168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de 

Março, profere contra Ana Teresa da Silva Ramos, a seguinte 
 

Deliberação 

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

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

 

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

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

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

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

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, em conjugação com o disposto no nº 1 do 

artigo 41º do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei nº 57/2002, de11 de Março. 
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I � ARGUIDA 

Ana Teresa da Silva Ramos, contribuinte nº 199 727 074, residente na Avenida Nossa Senhora 

de Fátima, nº 320, Aparícios, Santa Eufémia, 2420-248 Leiria. 
 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

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

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março: 
�1- O funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas depende apenas da 
titularidade de alvará de licença ou de autorização de utilização para serviços de restauração ou 

de bebidas (�)� 
O que constitui uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g), nº 1, do artigo 38º e nº 5, 

do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 

57/2002, de 11 de Março, com coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, no caso de pessoas 

singulares, por, no dia 16 de Fevereiro de 2006 ter sido constatado que a arguida mantinha o 
estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Sunset�, sito na Rua Engenheiro 

André Navarro, nº 14, Marinha Grande, em pleno funcionamento sem para o efeito possuir o 

respectivo alvará de licença de utilização para serviços de restauração e/ou bebidas. 
 
 
III � PROVAS 

 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pela Autoridade de Segurança Alimentar 

(ASAE), na sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 a 7 dos autos). 
Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 15 de Março de 2007. 
No âmbito do processo foi a arguida devida e regularmente notificada através do ofício nº 

4011, de 02/05/2007 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 11 a 13 dos autos) 
A arguida apresentou defesa escrita em 08/05/2007, alegando, em sua defesa o seguinte (cf. fls. 
14 a 33 dos autos): 
�Em 02/03/2005 a arguida celebrou com a Sr.ª D. Maria Irene Dias do Carmo um contrato de 

compra e venda de bens móveis, referente a todo o recheio do estabelecimento de restauração 

e/ou bebidas que se encontrava sedeado no R/C Esq., nº 14-A da (�) da Rua Eng.º André 

Navarro, (�) conforme cópia que se junta como doc. 1. 

Em 25/02/2005 a arguida celebrou com o Sr. Rogério Alves um contrato de arrendamento para 

fins comerciais, relativamente àquela fracção autónoma (�) 

Desde a data de 02/03/2005 que a ora arguida ocupou a fracção em causa e aí iniciou a sua 

actividade de restauração e bebidas, denominando o estabelecimento comercial de �Sunset�. 

(�) a arguida não é proprietária do imóvel em causa, mas tão somente sua arrendatária, 

contrariando assim o alegado por V. Exas. no âmbito do supra identificado auto de contra-

ordenação. 

Na data da celebração do (�) contrato de compra e venda de bens móveis a Sr.ª D. Maria 

Irene Dias do Carmo informou a arguida de que estaria prestes a concluir-se o licenciamento 
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do imóvel e estabelecimento em causa para a actividade de serviços de restauração e bebidas, 

mais dizendo que dentro do prazo de um ou dois meses contados a partir da celebração dos 

referidos contratos a referida licença seria exibida e entregue à arguida. 

Sucede que na data de 16/02/2006, quase um ano após a celebração dos contratos à arguida 

continuava a não ser exibida a licença de utilização para serviços de restauração e bebidas, 

apesar das muitas insistências desta junto dos responsáveis para o efeito. 

Imediatamente após a acção da fiscalização (�) a arguida deslocou-se a essa edilidade, no 

sentido de averiguar em que estado se encontrava o processo de licenciamento, tendo aquela 

sido informada de que o referido processo se encontrava prazado e consequentemente ter-se-ia 

que iniciar um novo processo de licenciamento. 

Acto imediato a arguida desenvolveu algumas tarefas com o propósito de reiniciar todo o 

processo de licenciamento em causa, apresentando vários requerimentos junto dessa edilidade 

subscritos por Maria Irene Dias do Carmo, (�). 

Durante praticamente um ano (Fevereiro de 2006 a Fevereiro de 2007) a arguida aguardou 

que essa edilidade proferisse decisão final quanto à emissão do alvará (�) 

No dia 29/03/2007 a arguida, por motivos de saúde, (�) procedeu ao encerramento definitivo 

do supra referido estabelecimento comercial. 

(�) a sua boa fé manifestou-se desde logo no facto de aquela ter acreditado na palavra da Sr.ª 

D. Maria Irene Dias do Carmo (�) encetou de imediato diligências no sentido de observar o 

cumprimento das normas em vigor (�) 

O facto de a arguida ter iniciado a sua actividade sem que para o efeito existisse efectivamente 

licença de utilização para serviços de restauração e bebidas deveu-se à circunstância de a 

demora dos processos de licenciamento nessa edilidade não se compadecer com o montante do 

investimento efectuado (�) 

Em função de tudo o que acima fica exposto, designadamente ao grau de ilicitude do acto 

praticado, à culpabilidade da arguida (�) requer-se a V. Exa. se digne aplicar à mesma uma 

simples admoestação.� 

 
A arguida juntou aos autos doze documentos: cópia dos contratos de compra e venda de bens 

móveis, do contrato de arrendamento comercial por período limitado, oito ofícios do alvará de 

licença de construção nº 380/06 e da declaração da cessação de actividade Económica. 
 
A arguida arrolou, ainda, duas testemunhas: Maria Irene Dias do Carmo e José Carlos Faria 

Carreira Patrício. 
 

Maria Irene Dias do Carmo prestou as seguintes declarações: 

 
�Refere que era a anterior proprietária do estabelecimento em causa, tendo trespassado o 

mesmo à arguida em 25 de Fevereiro de 2005. 

Refere que o processo de licenciamento do estabelecimento estava a correr os seus trâmites 

legais nesta Câmara Municipal desde 2004. 

Em todo o processo de licenciamento do estabelecimento, incluindo o novo processo de 

construção nº350/06, é o nome da testemunha que consta como titular. 

Refere que, à data dos factos, em 16 de Fevereiro de 2006, a arguida ainda não se encontrava 

munida do alvará de licença de utilização para estabelecimentos de restauração e/ou bebidas. 

Sabe que a arguida fechou o estabelecimento, tendo a testemunha vindo com ela a esta 

Câmara para desistir do processo de licenciamento que se encontrava em curso.� 

 

 

José Carlos Faria Carreira Patrício afirmou o seguinte: 
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�Refere que é marido da arguida. 

A D. Maria Irene Dias do Carmo trespassou o estabelecimento em Fevereiro de 2005. 

Na altura foi-lhe dito, à testemunha e à arguida, que o processo de licenciamento do 

estabelecimento estaria quase resolvido e que a licença de utilização estaria quase a ser 

emitida. Isto foi dito pelo marido da D. Irene. 

Deslocaram-se a esta Câmara Municipal para saber exactamente o que se passava. Os 

Serviços informaram que o processo de 2004 (nº 162/04) teria caducado. 

A arguida iniciou novo processo de licenciamento, ao qual foi atribuído o nº 350/06, mas, por 

razões pessoais e de saúde, acabou por desistir do mesmo. 

À data dos factos, 16 de Fevereiro de 2006, o estabelecimento não possuía o alvará de licença 

de utilização, mas sempre foi dito à testemunha e à arguida, pelo marido da anterior 

proprietária do estabelecimento, que a emissão do referido alvará seria em breve, sendo factor 

condicionante para que a arguida tenha adquirido o estabelecimento por trespasse.� 

 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

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

presente decisão: 

a) No dia 16 de Fevereiro de 2006, pelas 11H00, Ana Teresa da Silva Ramos mantinha em 
pleno funcionamento o estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado 

�Sunset� em pleno funcionamento sem para o efeito possuir o necessário alvará de 

licença de utilização; 
b) Os factos imputados à arguida foram constatados pela Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica, na sequência de deslocação ao local; 
c) Para aquele estabelecimento existiram, de facto, dois processo de licenciamento: o nº 

162/04 e o nº 350/06; 
d) No âmbito do processo de construção nº 162/04, todos os projectos foram aprovados, 

tendo o processo sido deferido em 11/11/2004 e tal facto sido comunicado à titular do 

processo, D. Maria Irene Dias do Carmo; 
e) No entanto, a emissão do alvará de licença de construção nunca foi requerido a esta 

Câmara Municipal, tendo, por essa razão, caducado; 
f) Do processo de construção nº 350/06 consta como titular Maria Irene Dias do Carmo, 

mas quanto a este houve um pedido de desistência do mesmo, não obstante ter sido 

deferido por esta Câmara Municipal; 
g) Apesar de a arguida não ser a proprietária do imóvel, ela era a exploradora do 

estabelecimento, pelo que competia-lhe providenciar pela obtenção da licença de 

utilização. De facto, de acordo com o disposto no Acórdão do Tribunal da Relação do 

Porto de 05/03/2003, �é o interessado quem deve requerer a licença ao presidente da 

Câmara Municipal, como decorre do artigo 11º e segs. Do Decreto-Lei nº 168/97.�; 
h) A arguida tinha perfeito conhecimento de que só poderia explorar o estabelecimento 

caso existisse um alvará de licença de utilização. 
 

 

Quanto à culpa 

Conclui-se que a arguida agiu de forma consciente e de livre vontade, não desconhecendo a 

obrigatoriedade de ter de munir-se de um alvará de licença de utilização para serviços de 

restauração e/ou bebidas para que o seu estabelecimento pudesse estar aberto ao público mas, 
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tendo disto conhecimento, nem por isso deixou de explorar o referido estabelecimento, 
retirando, certamente, benefícios económicos, actuando de forma consciente e intencional. 
 
 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar, pelo que a exploração de um 

estabelecimento de restauração e/ou bebidas sem para o efeito existir um processo de 

licenciamento, devidamente titulado por um alvará de licença de utilização, deve perspectivar-
se como uma infracção grave. 

 
*** 

Quanto à situação económica da arguida 

Apesar de devidamente notificada para o efeito pelo ofício nº 4011, de 02/05/2007, a arguida 

não juntou aos autos quaisquer documentos comprovativos da sua situação económica, pelo 

que não poderá atender-se a este critério na determinação da coima. 
 

*** 

Quanto ao benefício económico retirado pela arguida com a prática da contra-ordenação 

O benefício económico retirado pela infractora com a prática da contra-ordenação não pode ser 

determinado sem que se tenha conhecimento do volume de refeições e bebidas servidas pelo 
estabelecimento desde o momento em que iniciou a sua actividade até ao seu encerramento, 

pelo que tal factor não poderá ser tido em consideração para efeitos de determinação da medida 

da coima. 
 

 

*** 

V � SANÇÃO APLICADA 

 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática 

da contra-ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a 

folhas 9 e 10 dos autos. 

Dá-se ainda como provada a reduzida gravidade da infracção e da culpa da arguida, 

pelo que, nos termos do previsto no artigo 51º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 

Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações introduzida pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, e considerando que esta 

pena satisfaz plenamente as exigências de prevenção geral positiva, permitindo a 

estabilização contrafáctica das expectativas comunitárias na validade da norma violada, 

decido proferir a seguinte ADMOESTAÇÃO: 

 
Adverte-se a arguida que, embora pelas razões de facto e de direito atrás enunciadas, não 

tenha sido condenada no pagamento da coima aplicável à contra-ordenação praticada, a 

conduta adoptada é ilícita e censurável, preenchendo um tipo legal que comina com a aplicação 

de uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, no caso de pessoa singular. 
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Mais se adverte que em situações idênticas deverá tomar as medidas e precauções 

necessárias ao cumprimento das obrigações legais a que está sujeita, nomeadamente 

sujeitar a licenciamento e comunicar todas as obras que por lei a ele estão sujeitas. 

 
Por último informa-se que o desconhecimento da Lei ou a sua má interpretação não a 

isenta do seu cumprimento, nem das sanções nela estabelecidas. 
 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro. 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. João Marques Pedrosa. 

 


19 - ELIMINAÇÃO, JUNTO DA REPARTIÇÃO DE FINANÇAS DA MARINHA 

GRANDE, DO ARTIGO RÚSTICO Nº 8909 




77 - Presente informação da Secção de Património n.º I/138/2009 de 03/02/2009, que se passa a 

transcrever: 
 
�Na sequência dos diversos contactos telefónicos efectuados pelo Sr. Germano da Repartição 

de Finanças da Marinha Grande, cumpre-me informar o seguinte. 

 

1. Em 08-08-1989, foi celebrado na Câmara Municipal da Marinha Grande, uma escritura de 

compra e venda em que a Câmara Municipal adquiriu a José Alexandre, Maria Suzete 

Alexandre e marido José Matias dos Santos, uma parcela de terreno situada na localidade do 

Olho, freguesia da Marinha Grande, com a área de 2.156 m
2
 (correspondente a 1/3 do prédio 

com a área total de 6.490 m
2
), a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo nº 8909 e descrita na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob nº 

3133, pelo preço de 3.956.000$00 (três milhões novecentos e cinquenta e seis mil escudos). 

(anexo 1) 

 

2. Aquando da celebração da citada escritura, a Câmara Municipal solicitou, junto da 

Repartição de Finanças da Marinha Grande, o averbamento de 1/3 do prédio rústico nº 8909. 

3. No que respeita à Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, a Câmara 

Municipal tentou proceder ao registo da citada aquisição, o qual ficou provisório por dúvidas, 

atendendo a que a descrição correspondente ao artigo rústico nº 8909, é a descrição nº 3313 e 

não 3133 como consta na escritura. 

Conforme informação prestada em 03-12-2008, pela Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande, como não foi efectuado mais nenhum procedimento sobre este processo, o 

registo que havia ficado provisório, caducou. (anexo 2) 

 

4. Conforme informação da Repartição de Finanças, a Maria Suzete Alexandre (interveniente 

na escritura mencionada no ponto 1), em 28-10-1997, com base numa escritura de usucapião, 

voltou a inscrever nas Finanças, a parcela de terreno com a área de 2.156 m
2
, correspondente 

a 1/3 do prédio rústico nº 8909 que havia sido vendido a esta Câmara Municipal e que se 

encontrava já registada a favor do Município, ressaltando daquela que: 
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a) Nem o prédio se encontrava omisso; 

B) Nem a requerente tinha legitimidade para requerer tal acto; 

c) Nem a Repartição de Finanças deveria ter aceite a inscrição. 

 

Deste acto, surgiu assim, um novo artigo rústico designado por artigo nº 10538 e descrição da 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande nº 11940 (anexo 3 e 4).  

 

5. Atendendo a que a Câmara Municipal da Marinha Grande, era proprietária da parcela de 

terreno que a Maria Suzete voltara a inscrever, em 03-02-1999, foi celebrada nesta Câmara 

Municipal, uma nova escritura, agora de doação, pelo preço de 500.000$00 (quinhentos mil 

escudos), em que a Maria Suzete doa à Câmara Municipal, a mesma parcela de terreno com a 

área de 2.156 m
2
, inscrita na matriz predial rústica sob nº 10538 e descrita na Conservatória 

do Registo Predial da Marinha Grande sob nº 11940. (anexo 5)  

 

6. Na sequência da citada doação, o Município solicitou, junto das Finanças, o averbamento 

do prédio rústico nº 10538 e registou na Conservatória do Registo Predial da Marinha 

Grande, em seu nome, a descrição nº 11940. (anexo 6) 

  

7. Por sua vez, a parcela de terreno acima mencionada, doada pela Maria Suzete, foi 

permutada, em 24-08-1999, com Manuel de Oliveira e Maria Regina Puidival Vaz, por um 

prédio urbano sito no Engenho, com a área de 1.285 m
2
, inscrito na matriz predial urbana sob 

nº 12150 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob nº 7347, 

onde se encontravam as escavações de Arqueologia Industrial, deixando, por isso, de ser 

proprietário daquele prédio. (anexo 7) 

 

8. No seguimento de tal permuta, em 17-11-1999, foi solicitado junto das Finanças, o 

averbamento, em nome do Município, do prédio urbano nº 12150. Foi ainda, em 13-12-1999, 

registada a permuta na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, ficando a 

descrição nº 7347 em nome do Município. 

 

9. Não obstante, o prédio inicialmente vendido à Câmara (cfr. ponto 1), com o artigo nº 8909, 

mantém-se, até hoje, com 1/3 registado a favor do Município, facto que não corresponde à 

realidade. (anexo 8) 

 

10. Em 26-11-2008, o Sr. Germano, funcionário da Repartição de Finanças, em informação 

não oficial, solicitou que a Câmara Municipal pedisse a eliminação do artigo rústico nº 8909, 

atendendo a que solicitou aos outros proprietários do prédio, que pedissem a eliminação do 

mesmo artigo, o que já se verificou por parte de Manuel Pereira e Gabriel Santos, no que 

respeita aos restantes 2/3 do prédio. (anexo 9) 

 

Propõe-se, salvo opinião em contrário, que o Município da Marinha Grande, solicite junto da 

Repartição de Finanças, a eliminação do artigo rústico nº 8909, uma vez que pela 

documentação anexa se comprova que a Câmara Municipal não é proprietária daquele 

prédio�. 
 
A Câmara apreciou e delibera solicitar junto da Repartição de Finanças, a eliminação do 

artigo rústico nº 8909, uma vez que pela documentação anexa se comprova que a Câmara 

Municipal não é proprietária daquele prédio. 
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Anexo 3 da presente acta: todos os documentos identificados como anexo e numerados de 

1 a 9. 


Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





20 - AVALIAÇÃO POR PERITOS DA LISTA OFICIAL DE PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 

VARIANTE NASCENTE 




78 - Presentes Informações técnicas nas quais se informa que para a realização da empreitada 

de Execução da Variante Nascente são necessárias várias parcelas de terreno identificadas em 

planta anexa.           
      
Presentes Informações técnicas, nas quais se menciona o previsto em instrumento de gestão 

territorial para os imóveis a expropriar. 
 
Presentes fichas de identificação dos prédios em que se integram as mencionadas parcelas de 

terreno.  
 
Considerando que a previsão dos encargos com a expropriação tem por base a quantia que for 

determinada previamente em avaliação, documentada por relatório, efectuada por perito da lista 

oficial, da livre escolha da entidade interessada na expropriação (artigo 10º, n.º 4, do Código 

das Expropriações).  
 
Os prédios a expropriar constam da lista anexa, na qual são identificados através de numeração 

própria. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar: 

a) Ao perito da lista oficial Sr. Eng. Dionísio da Silva Rodrigues, a avaliação das 

parcelas de terreno a expropriar, identificadas na planta de localização, com os 

números 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61/1, 62, 63, 64, 64/1, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 

71; 

b) Ao perito da lista oficial Sr. Eng. António Augusto Nogueira Narciso, a avaliação 

das parcelas de terreno a expropriar, identificadas na planta de localização, com os 

números 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 e 91; 

necessárias para a realização da empreitada de Execução da Variante Nascente, nos 

termos do artigo 10º, n.º 4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 

18 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 


21 - VARIANTE NASCENTE. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL. 

RECONHECIMENTO DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE 

LOCALIZAÇÃO ALTERNATIVA. 
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79 - Para efeitos de utilização de solo incluído em Reserva Ecológica Nacional (REN), com 

vista à execução da Variante Nascente foi solicitada à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro a respectiva autorização. 
 
Em resposta, veio aquela Comissão considerar que o processo deve seguir o procedimento de 

reconhecimento de relevante interesse público, nos termos do artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de Agosto (Ofício com registo de entrada n.º 273/2009). Para a instrução deste 

procedimento é necessário que a Câmara Municipal emita uma declaração sobre a inexistência 

de localização da pretensão fora da REN. 
 
Nos termos do artigo 21º, do citado Decreto-Lei, �nas áreas da REN podem ser realizadas as 

acções de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto 

do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e 

do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de 
forma adequada em áreas não integradas na REN� (n.º 1). 
 
O Plano Director Municipal da Marinha Grande, ratificado por Resolução do Conselho de 

Ministros, n.º 37/95, de 21 de Abril, estabelece que: 
�Até à execução dos projectos das variantes na área urbana da Marinha Grande é definida 

uma faixa de protecção non aedificandi com a largura de 50 m, para cada lado do eixo da via� 

(artigo 20º, n.º 5, do respectivo Regulamento). 
 
O projecto de execução da Variante Nascente, foi elaborado por entidade externa, tendo sido 
aprovado por deliberação camarária, de 13 de Julho de 2000. Parte do projecto foi objecto de 

alterações, presente na reunião de Câmara, de 2 de Outubro de 2008. Na memória descritiva do 

projecto refere-se que foi tida em conta �a definição do corredor previsto no Plano Director 
Municipal da Marinha Grande para a Variante�. Referindo-se, no mesmo documento, que �o 

traçado acompanha de perto o preconizado no PDM da Marinha Grande�. 
 
À data da aprovação do PDM e posterior ratificação governamental, ficou definida quer a 
localização, quer o traçado da variante a executar. A definição concreta do traçado, na área 

delimitada pelo corredor reservado, ocorreu por via da aprovação do projecto de execução, que 

agora se pretende concretizar. 
 
O projecto da Variante Nascente interfere com áreas integradas em REN, interceptando os 

ecossistemas �cabeceiras de linhas de água� (uma zona � ocupação de 3.658 m2) e �leitos dos 

cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias� (três zonas � ocupação de 12.612 m2). 
 
Para cada uma das quatro zonas existem justificações que concedem a conclusão de que não há 

localização alternativa em áreas não integradas na REN.  
 
MANCHA A � 5849 m2  

O traçado da Variante Nascente coincide com uma área integrada em  Reserva Ecológica 

Nacional nos termos do instrumento de gestão territorial em vigor � Plano Director Municipal 
da Marinha Grande e da respectiva Carta da REN. Esta área, designada como �Mancha A� com 

5849 m2, localiza-se na zona onde se propõe a implantação da rotunda de ligação entre a futura 
Variante e a Estrada Nacional EN 242-1.  
Conforme se pode visualizar na figura 1 (ortofotomapa de 2007), a mancha de REN prolonga-
se para Norte terminando junto ao traçado da via projectada onde está prevista uma inserção 

giratória. Na figura 1 são também visíveis construções localizadas a sul da via projectada, que 
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consistem em dois edifícios pertencentes à Autoridade Florestal Nacional, situados de ambos os 

lados da EN 242-1.  
Dado que se pretende que a Variante disponha de características de via de distribuição principal 

é necessário que garanta vários parâmetros de dimensionamento, quer no que respeita à via, 

quer à rotunda de inserção. Inserem-se nesses parâmetros, nomeadamente: o diâmetro de 

círculo inscrito (DCI), o critério de legibilidade, o critério de amenidade de circulação e 

segurança, e o critério da garantia do nível de serviço.  
Verifica-se que para garantir o cumprimento dos critérios acima mencionados, necessitamos de 

cerca de 240 m para desenvolvimento da rotunda e das vias de acesso à mesma, e que a 

distância entre o eixo da rotunda projectada e os edifícios da Mata Nacional de Leiria, é de 

cerca de 140 m, o que impossibilita a deslocalização da rotunda para sul da mancha. 

 

Fig. 1 � Mancha A � 5849 m2 

 

 

MANCHA B � 2998 m2  

O traçado da Variante Nascente coincide com uma área integrada em Reserva Ecológica 

Nacional nos termos do instrumento de gestão territorial em vigor � Plano Director Municipal 
da Marinha Grande e da respectiva Carta da REN. Esta área, designada como �Mancha B�, 
com 2998 m2, refere-se a uma zona do traçado da Variante localizada ao quilómetro 0+800m, a 

menos de 100 m do cruzamento com a Rua do Cartaxo (Estrada da Garcia).  
Conforme se pode visualizar na figura 2 (ortofotomapa de 2007), a mancha de REN prolonga-
se para Norte, terminando junto ao traçado da Variante e colidindo com a mesma. É igualmente 

visível, quer a Norte quer a Sul do traçado da via projectada a existência de diversas 

construções (na Figura 2 � polígonos a laranja).  
Verifica-se assim que não existe, quer a sul quer a norte, alternativa ao traçado proposto. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 44 

Fig. 2 � Mancha B � 2998 m2 

 

 

MANCHA C � 3765 m2  

O traçado da Variante Nascente coincide com uma área integrada em Reserva Ecológica 

Nacional nos termos do instrumento de gestão territorial em vigor � Plano Director Municipal 
da Marinha Grande e da respectiva Carta da REN. Esta área, designada como �Mancha C�, 

com 3765 m2, está localizada entre o quilómetro 1+785m e o quilómetro 1+900m.  
Na figura 3 (ortofotomapa de 2007) é visível que a área afecta à REN se prolonga tanto para 

Norte como para Sul do traçado proposto, verificando-se ainda, que mesmo que fosse 
equacionado o seu desvio para sul, iríamos colidir novamente com vários edifícios 

habitacionais inseridos no aglomerado urbano da Marinha Grande (na Figura 3 - polígonos a 

laranja).  

 

Fig. 3 � Mancha C � 3765 m2 

MANCHA D � 3658 m2  

O traçado da Variante Nascente coincide com uma área integrada em Reserva Ecológica 

Nacional nos termos do instrumento de gestão territorial em vigor � Plano Director Municipal 
da Marinha Grande e da respectiva Carta da REN. Esta área, designada como �Mancha D�, 

com 3658 m2, está localizada entre o quilómetro 2+500m e o quilómetro 2+650m.  
Na figura 4 é visível que a área de REN em causa se prolonga apenas para nascente do traçado 

da variante, ou seja parece à priori possível efectuar um desvio do traçado da via que permita a 

passagem desta infra-estrutura em áreas não integradas em REN. No entanto, a proximidade da 

mancha de REN com o cruzamento com a Rua do Repouso, impede que se garantam os raios 
de curvatura mínimos em planta mantendo a velocidade-base de projecto, o critério de 

visibilidade e a distância mínima de paragem antes da entrada na inserção giratória. 
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Fig. 4 � Mancha D � 3658 m2 

 

 
Nestes termos, a Câmara Municipal, com os fundamentos enunciados, delibera 

reconhecer a inexistência de localização alternativa em áreas não integradas na Reserva 

Ecológica Nacional, para os efeitos previstos no artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





22 - DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DA VARIANTE NASCENTE. 

PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 





80 - Para efeitos de utilização de solo incluído em Reserva Ecológica Nacional, com vista à 

execução da Variante Nascente é necessário obter o reconhecimento de relevante interesse 

público, que será concedido mediante despacho do membro do Governo competente, nos 

termos do artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 
 
Para a instrução do procedimento de reconhecimento de relevante interesse público é exigida a 

emissão de declaração de interesse municipal da Variante Nascente, por parte da Assembleia 

Municipal da Marinha Grande.  
 
Considerando as principais características da obra a realizar:  

a) A Variante Nascente da Marinha Grande tem a extensão total de 4650 m, contornando o 

perímetro urbano pelo quadrante Nordeste.  

b) O traçado inicia-se na ligação à antiga E.N. 242-1 e termina na ligação à E.N. 242.  

c) As ligações da extremidade a estas duas estradas nacionais são realizadas através de 

intersecções giratórias de nível com duas vias de circulação e raios interiores de 35 m e 

30 m, respectivamente.  

d) O traçado da variante, no projecto original, apresenta cinco ligações de nível à rede 

viária local, todas realizadas por cruzamentos dotados de via de recolha e viragem à 

esquerda bem como de vias individualizadas para cada movimento de viragem. Este 
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traçado foi alterado, tendo-se na ligação com a Rua do Repouso (ligação Casal 

Galego/Coucinheira) e na ligação com a Rua 42 (ligação Casal Galego/Trutas) criado 

mais duas intersecções giratórias de nível com duas vias de circulação em substituição 

dos cruzamentos de nível previstos no projecto inicial.  

e) O perfil transversal-tipo projectado para a variante corresponde a 7 metros de faixa de 
rodagem, ladeada por bermas pavimentadas, com 2,00 m de largura. 

 
Considerando que a construção da Variante Nascente vai permitir melhorar as condições de 

circulação e mobilidade no centro urbano, através do desvio do tráfego de passagem 
nomeadamente dos pesados, facto que se traduz também na melhoria das condições ambientais 

e da inerente qualidade de vida das populações.  
 
Considerando que a Variante Nascente é uma de um conjunto de vias previstas no Plano 

Director Municipal para funcionar como um anel circular externo à cidade e visa retirar do seu 

centro o tráfego de veículos pesados de transporte de mercadorias, bem como o acréscimo de 

veículos ligeiros provocado pelo acesso às praias do concelho. 
 
Considerando que a construção da Variante Nascente irá facilitar os acessos e a circulação na 

Marinha Grande, especialmente nos seus pontos de maior congestionamento, assim como as 
saídas em direcção a Leiria e Vieira de Leiria. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal da Marinha Grande, ratificado por Resolução do 

Conselho de Ministros, n.º 37/95, de 21 de Abril, estabelece que: 
�Até à execução dos projectos das variantes na área urbana da Marinha Grande é definida 

uma faixa de protecção non aedificandi com a largura de 50 m, para cada lado do eixo da via� 

(artigo 20º, n.º 5, do respectivo Regulamento). 
 
Considerando que o projecto de execução da Variante Nascente, foi elaborado por entidade 

externa, tendo sido aprovado por deliberação camarária, de 13 de Julho de 2000. Parte do 

projecto foi objecto de alterações, presente na reunião de Câmara, de 2 de Outubro de 2008. Na 

memória descritiva do projecto refere-se que foi tida em conta �a definição do corredor previsto 

no Plano Director Municipal da Marinha Grande para a Variante�. Referindo-se, no mesmo 
documento, que �o traçado acompanha de perto o preconizado no PDM da Marinha Grande�. 
 
Considerando que à data da aprovação do PDM e posterior ratificação governamental, ficou 

definida quer a localização, quer o traçado da variante a executar. A definição concreta do 

traçado, na área delimitada pelo corredor reservado, ocorreu por via da aprovação do projecto 

de execução, que agora se pretende concretizar. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera reconhecer o interesse municipal do projecto da 

Variante Nascente, para os efeitos previstos no artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de Agosto, e delibera, ainda, propor, ao abrigo do artigo 64º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 

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

Assembleia Municipal da Marinha Grande que, para os mesmos efeitos, declare o 

interesse municipal da Variante Nascente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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23 - SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS E 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE (07-12-2007 A 10-04-2008). DELIBERAÇÃO FINAL.





81 - Em 22 de Abril de 2008, a Câmara Municipal deliberou notificar a empresa Vadeca, SA, 

adjudicatária do serviço de varredura manual de ruas, com corte de ervas e aplicação de 

herbicidas no concelho da Marinha Grande, para se pronunciar sobre a intenção de aplicação de 

uma penalidade de 11.269,44 euros, com os fundamentos constantes da informação n.º 

36/2008, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU). 
 
A empresa, notificada em 24 de Abril, por fax e por carta registada com aviso de recepção, veio 

apresentar as suas alegações em 13 de Maio, cujo teor aqui se dá por reproduzido. As alegações 

foram, posteriormente, remetidas por correio, com registo de entrada n.º 4761/2008, de 26 de 

Maio. Estando fixado um prazo de dez dias úteis para a apresentação de alegações, verifica-se 
que as mesmas deram entrada fora do prazo estabelecido. Esta circunstância concede a 

possibilidade de não considerar o teor das alegações remetidas. No entanto, e sem conceder, 

será ponderado o seu conteúdo. 
 
Em 07 de Abril, foi esta Câmara Municipal informada, através de ofício da GNR � Posto 
Territorial de Vieira de Leiria, que �se encontram a efectuar serviço de limpeza aos fins-de-
semana na Praia da Vieira, a Sr.ª Adélia dos Santos Moreira Neves e a Sr.ª Sandra Paula 

Rodrigues Ribeiro Pereira, as quais inforamram que trabalham para a empresa �Ambiresíduos � 
Gestão do Ambiente e Resíduos, Lda.� 
 
Em 8 de Abril, os serviços da DASU informaram que se suspeitava que �a empresa Vadeca terá 

subcontratado este serviço a outra empresa, sem que para tal tivesse solicitado autorização do 

município� (informação n.º 33/2008). 
 
Em 9 de Abril, foi a empresa Vadeca notificada para esclarecer �a que título e com que 

autorização se encontram a executar serviços incluídos no contrato celebrado com V. Ex.ªs 

funcionários da empresa Ambiresíduos � Gestão do Ambiente e Resíduos, Lda.� (ofícios 3990 

e 3991/2008). A empresa Vadeca não apresentou qualquer resposta, nem justificação. 
 
Através de ofícios de 4 de Agosto, foi notificado o mandatário da empresa Vadeca, assim como 

esta, para apresentar as testemunhas indicadas para prestarem declarações no dia 20 de Agosto. 

Foram, desde logo, indicadas como datas alternativas os dias 22 e 25 de Agosto, para o caso de 
se verificar impossibilidade de comparência quanto à primeira data (ofícios n.ºs 7938 e 

7942/2008). 
 
Nas datas indicadas para as inquirições nos dias 20 e 22 de Agosto, nem as testemunhas, nem o 

mandatário constituído da empresa compareceram, nem, por qualquer via, justificaram a sua 

falta. 
 
Em 25 de Agosto, foi recebido um fax no qual se invocava o justo impedimento do mandatário 

para comparecer na inquirição. 
 
O invocado justo impedimento não foi aceite, conforme fundamentos constantes de despacho 
de 09/09/2008, no qual se considerou não justificada a falta às inquirições, marcadas 
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sucessivamente para os dias 20, 22 e 25 de Agosto. (Este despacho foi notificado ao mandatário 

da empresa através de ofício n.º 9384/2008, de 10/09). 
 
Apesar disso e com vista a permitir que ao processo fossem trazidos os argumentos da empresa 
visada, foi determinada nova notificação para inquirição das testemunhas a apresentar. A 

inquirição foi marcada para o dia 24 de Setembro, através do ofício n.º 9385/2008. No próprio 

dia 24 de Setembro, o mandatário veio invocar impedimento, reduzir o rol de testemunhas e 

solicitar a realização da inquirição em nova data. 
 
Em 3 de Outubro, foi inquirida a Sr.ª Valéria Marques Craveiro, que trabalhou na empresa 
Vadeca, durante os meses de Março e Abril de 2008, efectuando a varredura de ruas na 

freguesia da Marinha Grande, que declarou: que a varredura, na referida freguesia, era 
efectuada por seis pessoas; que não eram varridas todas as ruas, todos os dias, na zona fixada 
da freguesia da Marinha Grande; que todas as 5ªs feiras ficava apenas uma equipa de duas 

pessoas a efectuar a varredura na freguesia da Marinha Grande e os restantes quatro 
trabalhadores eram desviados para efectuar outro trabalho na colónia da PSP, em Vieira de 

Leiria. 
 
Em 6 de Outubro, foi inquirida a Sr.ª Maria da Graça Carneiro, que trabalhou na empresa 

Vadeca, desde o início de duração do contrato desta com a Câmara Municipal, efectuando a 

varredura de ruas na freguesia da Marinha Grande, que declarou: que a varredura, na referida 
freguesia, era efectuada por seis pessoas; que não eram varridas todas as ruas, todos os dias, na 

zona fixada da freguesia da Marinha Grande; que todas as 5ªs feiras ficava apenas uma equipa 
de duas pessoas a efectuar a varredura na freguesia da Marinha Grande e os restantes quatro 
trabalhadores eram desviados para efectuar outro trabalho na colónia da PSP, em Vieira de 

Leiria. 
 
Por ofício de 8 de Outubro, foi o referido mandatário notificado para inquirir, querendo, duas 
testemunhas arroladas pela DASU, no dia 23 de Outubro, e, se por qualquer razão se 

encontrasse impossibilitado nessa data, foram indicados, em alternativa, os dias 24 e 30 de 
Outubro. O mandatário da empresa compareceu, no dia 24 de Outubro, tendo, por escrito, 
dispensado a inquirição das duas testemunhas em causa. 
 
Em 7 de Novembro, foi o mandatário da empresa notificado para apresentar as testemunhas a 

inquirir, marcando-se como data para o efeito o dia 11 de Novembro (ofício n.º 11386/2008). 
 
Na data indicada para as inquirições, nem as testemunhas, nem o mandatário constituído da 

empresa compareceram, nem, por qualquer via, justificaram a sua falta. 
 
Em 21 de Novembro, foi, por último, o mandatário da empresa Vadeca, notificado, nos 
seguintes termos: �Tendo em conta as sucessivas faltas de comparência às inquirições marcadas 

a pedido de V. Ex.ª, fica pelo presente notificado para, por último, indicar se pretende a 

realização de quaisquer diligências probatórias, e em caso afirmativo quais e a respectiva data, 
impreterível, para a sua efectivação. // A falta de resposta no prazo legal de dez dias 

determinará o prosseguimento do procedimento administrativo para decisão final� (ofício n.º 

12172/2008). Nada respondeu.  
 
Em face da situação, sem conceder quanto à extemporaneidade, caberá ponderar as alegações 

apresentadas pelo adjudicatário e, em função dessa tarefa, avançar para uma decisão final sobre 

a aplicação das penalidades. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 49 

 
As alegações da empresa adjudicatária, já dadas por reproduzidas, constam de documento 

remetido através de fax recebido em 13 de Maio de 2008. Esta resposta (apesar de 

extemporânea) visa contestar os argumentos referenciados na informação da DASU n.º 

36/2008 e respectivos anexos. 

 
Da análise de todos os documentos referenciados, pode concluir-se que: 

- a obrigação contratual assumida pelo adjudicatário, já constante do caderno de 

encargos, consigna que �a varredura manual na cidade da Marinha Grande será 

efectuada todos os dias, com excepção de sábados, domingos e feriados que coincidam 
com o domingo, no período entre as 5,00H e as 13,00 H� e que �a área de acção para a 

varredura manual na cidade da Marinha Grande será a área do centro e sua envolvente, 

com uma extensão de cerca de 40 Km�; 
- tal obrigação foi, inclusive, objecto de esclarecimento, na fase de concurso, com o 

seguinte teor: �O artigo 14º, n.º 2 e n.º 4, do caderno de encargos � cláusulas técnicas 

determina a varredura manual todos os dias em todos os arruamentos, não sendo 

admitida qualquer variação� (cfr. acta, de 09/04/2007, notificada ao adjudicatário, então 

mero interessado, pelo ofício n.º 3500, de 10/04/2007); 
- a não determinação de alternatividade impõe que essa varredura deve ser efectuada, em 

todas as ruas, da área delimitada, todos os dias; 
- como não podia deixar de ser, a própria calendarização da mão-de-obra, constante da 

proposta do adjudicatário, pressupõe a realização diária da varredura manual em todas 

as ruas inseridas na área delimitada; 
- na informação da DASU, de 11/04/2008, indicam-se um conjunto significativo de ruas 

(decorrentes da fiscalização dos serviços municipais) nas quais as obrigações 

contratuais assumidas pela empresa Vadeca não foram observadas, tal circunstância foi 

confirmada (de modo parcial) pelas testemunhas indicadas na citada informação, de que 

os autos de inquirição constituem anexos; 
- os serviços da DASU relataram a ocorrência de inundações, na Rua Manuel Pereira 

Roldão, nos dias 8 e 9 de Abril de 2008, devido à falta de limpeza das ruas, o que foi 

constatado pelo delegado municipal da protecção civil;   
- o reconhecimento pela empresa adjudicatária do início tardio do serviço contratado, 

com os consequentes prejuízos para a entidade adjudicante, constitui um indício muito 

relevante da falta de empenho demonstrado na procura pela execução plena do contrato. 

Aliás, a situação de início tardio não motivou, sequer, da parte da empresa qualquer 

comunicação justificativa, nem o assumir de responsabilidade pelos danos produzidos; 
- está claramente constatado o contínuo desrespeito, por parte do adjudicatário, do 

programa de trabalhos por si apresentado e que, impunha, em cumprimento dos 
documentos base do concurso e, depois, do contrato, a varredura manual diária de todas 

as ruas da zona demarcada; 
- os levantamentos efectuados pelos serviços demonstram à saciedade que o programa de 

trabalhos não foi, nesta componente do serviço, respeitado, bem pelo contrário; 
- os factos carreados no processo, por via da documentação anexa, demonstram que a 

realidade diverge das alegações do adjudicatário que assim são afastadas, para os 

devidos efeitos; 
- a empresa Vadeca apenas afectou à execução do contrato seis trabalhadores (conforme 

declarações de dois desses trabalhadores), tendo, de modo livre, ficado vinculada, pela 

proposta apresentada, na afectação de 13 trabalhadores; tal situação configura um 

efectivo e grave incumprimento contratual; 
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- às quintas-feiras apenas permaneciam a exercer actividades, no âmbito do contrato 

celebrado, dois trabalhadores, enquanto que os restantes quatro se deslocavam para 
realizar outros trabalhos na colónia da PSP, em Vieira de Leiria, e, portanto, em 

actividade não incluída no contrato celebrado entre este município e a Vadeca (cfr. 

autos de inquirição, de 3 e 6/10/2008); 
- o mandatário da Vadeca prescindiu da inquirição das duas testemunhas que haviam sido 

trabalhadoras da empresa por si representada (cfr. documento constante do processo);   
- os serviços da DASU não invocaram a inexecução absoluta de todas as componentes do 

contrato, antes se limitaram, o que bem demonstra a boa fé e seriedade no tratamento da 

questão, a identificar os aspectos em que ocorriam incumprimentos; 
- esses aspectos são os seguintes: a) recolha de todo o lixo que se encontra no solo das 

áreas públicas (ruas, passeios, jardins, etc.); b) o lixo incorrectamente depositado ao 
lado de contentores e ou ecopontos, deverá ser apanhado e recolocado correctamente 

nos locais devidos; c) os lixos depositados nas papeleiras públicas deverão ser retirados 

diariamente e colocados em contentores públicos; d) a varredura manual na cidade da 
Marinha Grande será efectuada todos os dias, com excepção de sábados, domingos e 

nos feriados que coincidam com o domingo, no período entre as 5,00 H e as 13,00 H; 
- a não comparência das testemunhas arroladas pela empresa deixou por demonstrar, da 

sua parte, o invocado cumprimento integral do contrato; 
- a empresa aceita que o nível de execução por parte dos seus funcionários não se tem 

revelado positivo (cláusula 19º, das alegações), daí decorrendo o reconhecimento tácito 

do incumprimento contratual, ainda que imputável aos seus funcionários, o que para o 

efeito remete para a própria entidade empregadora e contratante; 
- aliás, os serviços técnicos municipais, como é seu dever, efectuaram a fiscalização da 

execução do contrato, e concluíram pelo continuado desrespeito das obrigações 

contratuais assumidas pelo adjudicatário; 
- não existe, nem existiu qualquer dificuldade ou impedimento ao exercício do direito de 

defesa por parte da empresa; 
- a própria empresa prescindiu do exercício do direito de prova ao indicar testemunhas 

que se limitaram a faltar às inquirições nas várias  datas marcadas e sem que fosse dada 

qualquer justificação aceite; 
- a empresa adjudicatária, certa como se reclama do cumprimento das suas obrigações, 

deveria ter efectuado prova desses factos, o que, no entanto, não logrou fazer, por tal 

tarefa não se revelar possível; 
- a verificação de incumprimento continuado  e sistemático, nas componentes antes 

identificadas, pelo período de tempo em apreço, de 7 de Dezembro de 2007 a 10 de 
Abril de 2008, preenche a previsão regulamentar e, depois, contratual, que sustenta e 

determina a sujeição do infractor a penalidades; 
- a cláusula 15ª do contrato n.º 13/2007, determina que �no caso de incumprimento dos 

prazos fixados no contrato e por causa imputável ao adjudicatário, poderá ser aplicada 

uma penalidade�; 
- o contrato fixa, como se demonstrou, a obrigação de varredura manual diária de todas as 

ruas da área delimitada; o prazo em causa é diário (o que obriga ao cumprimento diário 
da varredura manual de todas as ruas), a sua omissão corresponde ao incumprimento de 

prazo estipulado no contrato e habilita à aplicação da penalidade prevista; 
- durante o período aqui em análise ocorreu uma violação continuada do prazo contratual, 

este, não se esqueça, é um prazo diário; 
- a razão de ser do próprio contrato reside, também, na necessidade, por motivos de 

higiene pública, de assegurar que as ruas de maior circulação e utilização da cidade da 

Marinha Grande, se encontram � permanentemente (o mesmo é dizer diariamente) � 
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num estado de limpeza adequado e dirigido a essa finalidade, o que não ocorreu no 

período em análise; 
- o não cumprimento das obrigações contratadas coloca em causa a manutenção das 

adequadas condições de higiene no espaço público, situação justificativa, por si, da 

aplicação da penalidade em apreço; 
- não se esqueça que a obrigação da empresa consiste em efectuar a varredura manual 

diária de todas as ruas da zona demarcada e que a sua omissão gerará, na esfera da 

entidade pública, o direito de proceder à aplicação das penalidades previstas; 
- foi constatada a violação da obrigação contratual de afectação de 13 funcionários à 

execução do contrato e não de apenas seis, assim como a violação da obrigação 

contratual de permanência desses 13 trabalhadores, na área de intervenção, durante a 

execução do contrato; 
- foi, de igual modo, violada a obrigação contratual que veda à empresa a subcontratação 

de serviços, sem autorização do município; esta subcontratação foi constatada pela 

GNR, de Vieira de Leiria; a empresa Vadeca foi instada a pronunciar-se sobre esta 
situação, não tendo apresentado qualquer resposta;  

- a situação de incumprimento do contrato, no período em apreço, é constatada pelos 

serviços municipais, conforme resulta da informação já referenciada, dos testemunhos 

recolhidos e das declarações de duas anteriores trabalhadoras da empresa Vadeca;  
- com mais e evidente clareza se regista a afirmação de que �se tal sucedesse, sempre 

haveria que se proceder a uma correcta harmonização da fórmula de cálculo pelo 

incumprimento específico verificado, sendo que sequer se pense que se poderá aplicar 

na fórmula em causa o percentual de 47,5%� (alegação n.º 33º); melhor aceitação do 

incumprimento contratual ocorrido não poderia verificar-se; é, assim, claro que a 
empresa aceitou, de modo expresso e irrefutável, que existiu um incumprimento 

contratual, apenas considerando que a sanção deve ser proporcional em relação ao 

cômputo dos serviços contratados, cabendo discutir a proporção aplicável; 
- não tem qualquer valor a invocação da não devolução das fichas de controlo de 

qualidade, alegadamente anexas às facturas remetidas, na medida em que nenhuma das 

facturas entregues foi objecto de confirmação de execução; todas as facturas contêm 

menção à não execução integral dos serviços;  
- a não comparência das testemunhas indicadas pelo adjudicatário permite concluir pela 

falta de prova de todas as alegações, por este apresentadas, que dependiam dessas 

inquirições; 
- nenhuma das supostas invalidades processuais invocadas pela empresa se encontra 

sustentada por factos credíveis, não merecendo provimento, tendo em conta as 

alegações antecedentes. 
 

Não foram, desta forma, apresentados quaisquer factos ou fundamentos impeditivos da 

aplicação da penalidade por violação das obrigações contratuais identificadas por parte da 

empresa contratante. 
 
Presente informação n.º 36/2008, de 11 de Abril, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

na qual se propõe a aplicação de uma penalidade no valor de 11.269,44 euros, à empresa 

Vadeca, SA, adjudicatária do serviço de varredura manual de ruas, com corte de ervas e 

aplicação de herbicidas no concelho da Marinha Grande, por incumprimento de obrigações 

contratuais. 
 

Considerando que, de acordo com a cláusula 15ª do contrato, é possível à entidade adjudicante 

aplicar penalidades ao adjudicatário em caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato. 
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Assim, e após ponderação das alegações apresentadas pela empresa adjudicatária (sem 

conceder quanto à sua extemporaneidade) e de todos os elementos carreados para o 

processo, a Câmara Municipal, concordando com o teor das informações da DASU, antes 

identificadas, e que se dão por reproduzidas, delibera, de acordo com o artigo 180º, alínea 

e), do Código do Procedimento Administrativo e com a cláusula 15ª do contrato n.º 

13/2007, aplicar à empresa Vadeca Jardins, SA, adjudicatária do serviço de varredura 

manual de ruas, com corte de ervas e aplicação de herbicidas no concelho da Marinha 

Grande, uma penalidade de 11.269,44 euros (onze mil, duzentos e sessenta e nove euros e 

quarenta e quatro cêntimos), em consequência da violação das obrigações contratuais 

identificadas, no período de 07 de Dezembro de 2007 a 10 de Abril de 2008, com os 

fundamentos e bases acima enunciados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





24 - RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 

 

82 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição da rede predial de 

abastecimento de água das escolas EB do Pilado, EB da Fonte Santa e Jardim de Infância da 

Amieirinha � Ajuste Directo nº 39/06 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Quirino Carnide Coelho� 

com sede em Rua Tenente Coronel J.B. Alves nº. 76, Carvide. 
 

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. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





25 - RECEPÇÃO  DEFINITIVA 

 

83 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação de pavimentos betuminosos em 
diversos arruamentos Marinha Grande � Concurso Limitado nº. 03/06�, adjudicada à Firma 

�Matos & neves, Lda� com sede em Alcanadas � Reguengo do Fétal. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada 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 a 

obra antes enunciada, 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. 
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26 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VIEIRA 

DE LEIRIA PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA 

IDADE 




84 - Presente informação n.º 19/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 05/02/2009 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 ofício do Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria, datado de 13 de Janeiro do 

corrente e com o registo de entrada n.º 975/2009, a solicitar a atribuição do subsídio para a 

manutenção do Projecto de Actividade Física para a 3.ª Idade. 
 
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 

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 ao 

Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria, contribuinte fiscal número 501 931 724, 

com sede no Largo da República, 2430-795 Marinha Grande, 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 

Centro Social e Paroquial 

de Vieira de Leiria 

501 931 724 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. 
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27 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE PARA A 

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE





85 - Presente informação n.º 18/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 05/02/2009 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 ofício do Clube Desportivo Moitense, datado de 19 de Janeiro do corrente e com o 
registo de entrada n.º 1524/2009, a solicitar a atribuição do subsídio para a manutenção do 

Projecto de Actividade Física para a 3.ª Idade. 
 
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 

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 Clube Desportivo Moitense, contribuinte fiscal número 501 216 049, com sede na 

Rua 1.º de Dezembro, n.º 30, 2445-580 Moita MGR, 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 

Clube Desportivo 

Moitense 

501 216 049 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. 
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28 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE 

FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

 

86 - Presente informação n.º 21/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 05/02/2009 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 ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, datado de 15 de 

Janeiro do corrente e com o registo de entrada n.º 1272/2009, a solicitar a atribuição do 

subsídio para a manutenção do Projecto de Actividade Física para a 3.ª Idade. 
 
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 

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 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, contribuinte fiscal número 501 

540 563, com sede em Casal Galego, 2430 � 070, Marinha Grande, 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 

Associação Social, 

Cultural e Desportiva de 

Casal Galego 

501 540 563 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. 
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29 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS 

IDOSOS DE VIEIRA DE LEIRIA PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA 

PARA A TERCEIRA IDADE 

 

 

87 - Presente informação n.º 20/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 05/02/2009 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 ofício da CURPI, datado de 19 de Janeiro do corrente e com o registo de entrada n.º 

1331/2009, a solicitar a atribuição do subsídio para a manutenção do Projecto de Actividade 

Física para a 3.ª Idade. 
 
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 

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 

CURPI, contribuinte fiscal número 506 171 795, com sede na Rua Professor Correia 

Roseira, 33 A 2400 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 

CURPI 506 171 795 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. 
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30 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA A PROMOÇÃO DA 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 




88 - Presente informação n.º 10/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 21/01/2009 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 ofício da Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, datado de 

13 de Janeiro do corrente e com o registo de entrada n.º 976/2009, a solicitar a atribuição do 

subsídio para a manutenção do Projecto de Actividade Física para a 3.ª Idade. 
 
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 

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 

ASURPI, contribuinte fiscal número 502 870 419, com sede em Rua 18 de Janeiro, n.º 13, 

2430-256 Marinha Grande, 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 

ASURPI 502 870 419 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. 






Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 58 

31 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 

TERCEIRA IDADE 




89 - Presente informação n.º 09/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 21/01/2009 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 ofício da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, datado de 15 de Janeiro do 

corrente e com o registo de entrada n.º 973/2009, a solicitar a atribuição do subsídio para a 

manutenção do Projecto de Actividade Física para a 3.ª Idade. 
 
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 

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 Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, contribuinte fiscal número 500 

892 113, com sede em Rua das Colmeias, Forno da Telha, 2430-071 Marinha Grande, 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 

Santa Casa da Misericórdia 500 892 113 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. 




32 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

LAURINDA PEREIRA RODRIGUES, INQUILINA DESTE MUNICÍPIO RESIDENTE 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 59 

NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 RÉS-DO-CHÃO DIREITO, MOITA, POR 

MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 




90 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 04/02/2009, 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 Março seja de 

28,53� ( vinte e oito euros e cinquenta e três cêntimos) 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





33 - CONTRATO DE COMODATO RELATIVO AO DEPÓSITO NO MUSEU DO 

VIDRO DE UM CONJUNTO DE BENS, PROPRIEDADE DE D. MARIA DA 

ANUNCIAÇÃO HASSE BOAVIDA. RECTIFICAÇÃO. 





91 - Presente contrato de comodato relativo ao depósito no Museu do Vidro de um conjunto de 

bens, propriedade de D. Maria da Anunciação Hasse Boavida, celebrado, em 5 de Dezembro de 

2006, entre esta e a Câmara Municipal da Marinha Grande, por um período de dois anos, 

renovável automaticamente por sucessivos e iguais períodos de duração, até ser denunciado por 

qualquer uma das partes; 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o referido documento e atendendo a que: 
- O presente contrato não foi denunciado pelas partes;  
- Se verificou existir no mesmo uma incorrecção na identificação do representante da Câmara 

(primeira folha, terceira linha); 
- Não está em causa a legalidade do próprio contrato mas um mero lapso de escrita, pois à data 

da assinatura quem se encontrava a exercer as funções de Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande era já o Senhor João Barros Duarte e não o Senhor Álvaro Neto Órfão; 
- O Senhor João Barros Duarte, na qualidade de legítimo representante desta Câmara, assinou o 

dito contrato; 
- À presente data o representante desta Câmara é o Dr. Alberto Filomeno Cascalho; 
- Os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, 

como é o caso, podem, nos termos do disposto no artigo 148.º do Código de Procedimento 

Administrativo, ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do 

acto, isto é no caso presente a Câmara Municipal; 
 
Delibera ao abrigo do artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo, rectificar o 

referido contrato de comodato, no sentido de ficar expresso na primeira folha, terceira 

linha que em 5 de Dezembro de 2006 (data de celebração do contrato) o representante da 

Câmara era João Barros Duarte e não Álvaro Neto Órfão, sendo actualmente Alberto 
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Filomeno Cascalho. Assim onde se lê «Álvaro Neto Órfão», deverá passar a ler-se 

«Alberto Filomeno Cascalho»; 

Delibera ainda dar conhecimento do teor da presente deliberação à interessada e enviar 

um novo contrato devidamente assinado em anexo (Anexo 4). 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





34 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia onze de Fevereiro de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.576.297,67� 

(dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete euros e sessenta e 

sete 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. LISTAGEM DEFINITIVA DOS BENS A ADQUIRIR À EMPRESA 

INSOLVENTE JORGEN MORTENSEN, LDA. QUE A CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE (CMMG) PRETENDE SALVAGUARDAR ATRAVÉS 

DE AQUISIÇÃO, POR TEREM INTERESSE HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E 

LOGÍSTICO PARA O MUSEU DO VIDRO E SERVIÇOS TÉCNICOS DA 

CMMG. 

 

2. PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/JA/09 � ARGUIDA: ALDINA FERREIRA DA 

SILVA MARTINS GAIO. 

 
 



 
 
1 - LISTAGEM DEFINITIVA DOS BENS A ADQUIRIR À EMPRESA INSOLVENTE 

JORGEN MORTENSEN, LDA. QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE (CMMG) PRETENDE SALVAGUARDAR ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO, POR 

TEREM INTERESSE HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E LOGÍSTICO PARA O 

MUSEU DO VIDRO E SERVIÇOS TÉCNICOS DA CMMG. 





92 - Presente: 
- Informação e documentação do Museu do Vidro dado conta de todo o historial do processo 

relativo à aquisição dos bens da Jorgen Mortensen Lda; 
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- Cópia do fax enviado ao Dr. Jorge Calvete apresentando os resultados da verificação de 

existências; 
- Proposta de renegociação de alguns bens relativos ao Processo de Insolvência n.º 

359/05.3TBMGR da empresa Jorgen Mortensen Lda., que a Câmara Municipal da Marinha 

Grande pretende salvaguardar (processo Gesdoc) 
- Listagem dos bens anexa. 
 
No seguimento do processo de aquisição dos bens da Jorgen Mortensen, foi nomeado um novo 

Administrador de Insolvência � Dr. Jorge Calvete - em meados de 2008, em substituição da 

Dra. Alexina Vila Maior, com o qual acordámos numa reunião em 18 de Dezembro e 

posteriormente em 20 de Janeiro a realização de uma nova verificação das existências físicas 

dos bens que se encontram nas instalações da empresa Jorgen Mortensen Lda. (realizada em 22 

de Janeiro de 2009) para conclusão do processo de aquisição, tendo culminando com o envio de 

um Fax em 28 de Janeiro de 2009, onde foram comunicadas ao Dr. Jorge Calvete as existências 

e inexistência de bens, e proposta a renegociação de alguns bens que de seguida se expõe: 
 
Listagem 1 

Desde a conferência realizada em Fevereiro de 2008, verificamos que faltavam apenas as 17 

ferramentas da verba n.º 100.  
Verifica-se ainda que, desta verba, existe apenas o carro para colocar os potes no forno, sendo a 
peça com mais valor histórico, propondo-se a renegociação e aquisição desta verba pelo valor 

de 2 euros. 
 
Listagem 2 

Confirma-se a existência de todos os bens. 
Verificou-se apenas que não foram localizadas as caixas contendo as seguintes peças: 274, 526, 

1447, 3054, 4231, 4418, 4455, 4655, 5189, 5409, 5410, 5411, 5412. 
Existiam porém peças fora de caixas, desembrulhadas, sem número e junto dos contentores que 

continham as peças a adquirir pelo Municipio da Marinha Grande, e que, atendendo às 

características, julgamos tratarem-se dos bens em falta, razão pela qual considerámos existirem 

todos os bens desde a verificação de Fevereiro de 2008. 
(No seguimento da verificação do bens resultantes da transferência, o museu, erradamente, 

retirou 11 peças que não nos pertenciam, situação comunicada ao Sr. João Pereira, tendo sido 

restabelecidas as peças). 
 
Listagem 3 

Desde a conferência realizada em Fevereiro de 2008, verificamos que estavam em falta: 
- 2 berbequins com carregador, sendo 1 DeWalt e o outro Skil (verba n.º 325); 
- 1 armário com 2 portas (verba n.º 326); 
- 1 lote de ferramentas de carpinteiro (verba n.º 327); 
Dos 7 porta-paletes BT Lifter (verba n.º 466), actualmente apenas restam 2 deles.  
Tendo em conta o valor da verba para os 7 porta paletes, que era de 70 euros, propõe-se à 

Câmara Municipal a aquisição dos 2 existentes por 20 euros. 
No controlo realizado em Fevereiro de 2008 verificou-se que os milhares de moldes relativos às 

verbas 541, 528, 542, 543 e 553 tinham desaparecido. 
Verificou-se agora existirem três montes de moldes em ferro (dois em paletes e um em 
estantes) em três locais diferentes que, embora muito poucos, não deixam de ter, per si, valor 
histórico e documental da produção da fábrica. Julgamos que poderão ter sido juntos no 

decorrer deste ano, e estimamos que poderão ter cerca de 2.000 Kg. 
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Deste modo, e atendendo à importância histórica destes e tendo em conta o valor do ferro no 

mercado da sucata no dia 22 de Janeiro de 2009 (15 cêntimos o Kg) propõe-se à Câmara 

Municipal a aquisição destes restos de moldes em ferro pelo valor de trezentos euros (mais o 
IVA e comissão). 
 
Solicita-se à Câmara Municipal da Marinha Grande a aquisição dos bens constantes nas 

listagens finais 1, 2 e 3 em anexo, nos totais abaixo descritos ao qual acresce IVA mais 
comissão (mais IVA): 
Listagem 1: Quatro mil e dois euros. 
Listagem 2: Nove mil novecentos e trinta e cinco euros e catorze cêntimos. 
Listagem 3: Oito mil oitocentos e oitenta e dois euros. 
  
- Os cheques relativos ao valor dos bens sem o valor do IVA deverá ser endereçado à Massa 

Insolvente de Jorgen Mortensen, Lda.;  
- Os do IVA dos valores dos bens ao IGTP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 

Público; 
- Os do valor da comissão com IVA à empresa Central Magnum. 
A comissão é paga à Central Magnum por indicação do administrador da Insolvência, uma vez 

que foi esta empresa que fez a gestão de todo o processo. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera: 

- Aceitar a alteração da verba nº 100 da Listagem 1 para o valor de 2 euros, dado que das 

17 peças de ferramenta inicialmente propostas só existir uma, passando esta listagem a 

totalizar o valor de quatro mil e dois euros. 

- Manter o valor da Listagem 2 relativa à oferta dos bens móveis em vidro com o valor 

total de nove mil novecentos e trinta e cinco euros e catorze cêntimos. 

- Anular as verbas 325, 326 e 327 por ter sido confirmado o desaparecimento destes bens, 

relativos à Listagem 3. 

- Aceitar a alteração da verba nº 446 da Listagem nº 3 para 20 euros, dado que 

desapareceram 5 dos 7 porta paletes. 

- Adquirir os moldes em ferro remanescentes com cerca de 2.000 Kg no total, pelo valor 

de trezentos euros. 

- Adquirir os bens constantes nas listagens reformuladas 1, 2 e 3 em anexo (Anexo 5), num 

total de: 

Listagem 1: Quatro mil e dois euros. 

Listagem 2: Nove mil novecentos e trinta e cinco euros e catorze cêntimos. 

Listagem 3: Oito mil oitocentos e oitenta e dois euros. 

Com um total global de trinta mil trezentos e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos, 

ao qual acresce Iva mais Comissões+IVA. 

 

Por terem interesse histórico, museológico e logístico para o Museu e serviços da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, com o intuito de documentar e salvaguardar, através de 

aquisição e incorporação os bens descritos, documentando o período de produção da 

Jorgen Mortensen Lda., J. Ferreira Custódio e acrescentando mais alguns elementos 

relativos à FEIS, bem como bens com interesse logístico, não apenas para o Museu do 

Vidro mas para os serviços técnicos da CMMG. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 - PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/JA/09 � ARGUIDA: ALDINA FERREIRA DA 

SILVA MARTINS GAIO. 

 

 

Presente ofício n.º 01, de 12/02/2009, remetido pela Instrutora Joana Flores Andrade, no qual 

informa, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 39º do Anexo à Lei n.º 58/08, de 09/09 

� Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas -  que, em cumprimento 
da deliberação camarária de 29/01/2009, deu início à instrução do Processo Disciplinar n.º 

01/JA/2009, no qual é arguida Aldina Ferreira da Silva Martins Gaio.  
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 






A apreciação e votação dos assuntos presentes na reunião terminou pelas 16,50 horas, 

altura em que a mesma foi interrompida. Foi retomada pelas 18,00 horas, para 

atendimento 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 17,30 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. Vice-

Presidente e os Srs. Vereadores Dr. João Marques Pedrosa, Sr. Artur de Oliveira, Dr. 

Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

 

1 � D. Maria Fernanda da Silva Letra Pereira, residente na Rua Aquilino Ribeiro, Nº 28 � 

Portela � Marinha Grande, que pretende apresentar um assunto que se arrasta há 3 anos 

relativo a um muro e a uma ponte por cima do ribeiro para dar acesso à sua propriedade. 
 
A munícipe desistiu do atendimento na reunião pública, tendo sido atendida pelo Sr. 

Vereador do Urbanismo. 

 

 

Tendo em conta que à hora marcada para o atendimento (17,30 horas) não se 

encontravam presentes os representantes do prédio sito na Trav.ª da Rua dos Poços, nº 8, 

Embra, Marinha Grande, os Srs. Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira 

aguardaram até às 17,55 horas, tendo-se ausentado nessa altura, uma vez que ainda não 

tinha chegado qualquer munícipe. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 64 

Pelas 18,00 horas chegou o Sr. José Ferreira da Silva e Santos, proprietário do Café 

Lamarão, e de seguida o Sr. Paulo David, administrador do condomínio do prédio em 

questão, que disseram que a informação que lhe tinha sido transmitida pela pessoa que 

efectuou a inscrição, D. Fernanda Letra, era de que ela própria seria atendida pelo Sr. 

Vereador do Urbanismo às 17,30 horas e os moradores do prédio às 18,00 horas, razão 

pela qual só chegaram a essa hora. 

 

 

Assim, pelas 18,00 horas, foram atendidos pelo Sr. Vice-Presidente e pelos Srs. 

Vereadores Dr. João Marques Pedrosa e Sr. Artur de Oliveira, os seguintes munícipes:  

 

 

2 � Sr. Paulo David, administrador do condomínio do prédio sito na Trav.ª da Rua dos 

Poços, nº 8, Embra, Marinha Grande, D. Maria Fernanda da Silva Letra Pereira, 

proprietária de uma fracção do mesmo prédio, e o Sr. José Ferreira da Silva e Santos, 

proprietário do Café Lamarão . 

 
 
O Sr. José Ferreira da Silva e Santos, proprietário do Café Lamarão referiu que como 
munícipe não tem nada a apontar às obras feitas no local, mas como comerciante já tem, tendo 

voltado a reafirmar aquilo que já tinha dito na reunião pública de 02/10/2008 relativamente à 

execução da lomba e à diminuição do estacionamento para os clientes do seu café. 
Sente-se também prejudicado pelo facto de agora se encontrar uma barraca de ciganos mesmo 

em frente do seu café, o que, como disse, também o prejudica. Compreende que os ciganos 

sejam integrados na sociedade civil, só que as famílias são grandes, têm muitas crianças e não 

têm regras nem horários. No decurso de dois meses sente que o seu negócio foi prejudicado 

com as obras da Câmara.  
 
O Sr. Paulo David referiu que com as obras os proprietários das casas situadas na rua tiveram 

prejuízos nas suas moradias, designadamente fissuras, tanto no exterior como no interior, e que 
as mesmas só apareceram depois das obras, para além dos restos de materiais que se encontram 

depositados no jardim do prédio e que não foram limpos. Disse que desde a reunião pública do 

dia 02/10/2008 nunca mais ninguém os contactou nem souberam demais nada sobre a situação 

que expuseram na altura. Só esta semana é que foram lá tirar fotografias ao prédio mas não 

disseram nada a ninguém. Também hoje foi reposta uma pedra que se tinha partido na janela da 
casa da D. Fernanda. Cederam parte do jardim do prédio para alargamento da rua e não 

obtiveram contrapartidas. 
 
Depois destas intervenções, o Sr. Vice-Presidente identificou as situações expostas do 

seguinte modo: 
1 � acampamento dos ciganos; 
2 � danos resultantes das obras; 
3 � compromissos assumidos com o Sr. José Ferreira e não cumpridos, bem como a colocação 

de uma lomba que não corresponde às suas expectativas. 
 
1 � acampamento dos ciganos � o Sr. Vice-Presidente referiu que aquilo que lá está não é 

uma situação definitiva nem corresponde a nenhum projecto, tratando-se apenas de uma 
situação transitória a que a Câmara teve que recorrer pelo facto de estes terrenos serem da sua 
propriedade e haver necessidade de retirar aquelas pessoas de onde estavam para a 
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requalificação da zona da Ribeira das Bernardas. É só uma família que lá está instalada, apesar 

de ser numerosa. 
Em termos futuros, a Câmara está a tentar fazer aquilo que já foi feito noutros concelhos, que é 

tentar dar a essas pessoas que já cá estão radicadas há muitos anos, algumas já com filhos 
nascidos no nosso concelho, as competências necessárias para a sua integração. Vai tentar, 

como Vereador responsável pelo pelouro da Acção Social, que antes da integração haja uma 
acção pedagógica, no sentido de evitar comportamentos indesejáveis, como aqueles que o Sr. 

José Ferreira descreveu e que vai transmitir à D. Deolinda Rosa. 
 
 
2 � danos resultantes das obras � o Sr. Vice-Presidente pediu ao Vereador do pelouro, Sr. 
Artur de Oliveira, para explicar a situação. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira começou por pedir desculpa pelo atraso na colocação das 

pedras danificadas, mas, tal como explicou, os procedimentos são mais demorados do que se 

desejam. 
Relativamente às fissuras, o Sr. Vereador referiu que o assunto lhe levanta algumas dúvidas, 

uma vez que os relatórios dos técnicos não coincidem com as informações dos moradores. 
 
O Sr. Paulo David referiu que as fissuras só apareceram na altura das obras, fazendo com que 

a tinta esteja a estalar e causando infiltrações. 
 
O Sr. Vice-Presidente sugeriu aos moradores que contactem um técnico que lhes faça um 

relatório da situação, e que de alguma forma possa contrariar o que está no relatório dos 

técnicos da Câmara, uma vez que neste momento é o único documento que a Câmara possui e 

em face do qual tem que agir. 
 
 
3 � compromissos assumidos com o Sr. José Ferreira e não cumpridos � o Sr. Vereador 

Artur de Oliveira referiu que não tem conhecimento do acordo efectuado com o Sr. José 

Ferreira relativamente ao estacionamento, uma vez que, tal como o munícipe confirmou, nada 

foi feito por escrito. As obras só foram acompanhadas por três fiscais e foram eles que, em 

nome da Câmara, deram garantias ao munícipe, quando não o podiam fazer. 
 
O Sr. José Ferreira disse que se o muro do horto avançasse alguns metros talvez pudesse 

haver algum espaço a mais para criar mais estacionamento. 
 
O Sr. Vice-Presidente pediu ao Sr. Vereador Artur de Oliveira que verifique também a 
situação apontada pelo Sr. Paulo David relativamente à inclinação do passeio, que dizem ser 

muito acentuada, o que dificulta a circulação de cadeiras de rodas e de carrinhos de bebé. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que tem que se verificar se o empreiteiro executou o 
passeio de acordo com o projecto da obra. 
Relativamente às passadeiras elevadas estão agora a ser feitas as pinturas de sinalização de 

aproximação às mesmas e a colocar os respectivos sinais, uma vez que se deu prioridade à 

sinalização das que se encontram junto das escolas. 
Em relação à execução do passeio onde os moradores estacionavam antes das obras, e que se 

situa em propriedade privada, o Sr. Vereador referiu que se aguarda o parecer do Gabinete 
Jurídico, no sentido de se saber se a Câmara pode ou não intervir em propriedade privada. Se a 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/02/2009 

Acta n.º 03 

 

 66 

Câmara o não puder fazer, o Sr. Vereador disse que o fará ele próprio, tal como já tinha dito e 

conforme se comprometeu. 
 
O Sr. Paulo David e a D. Fernanda disseram que há falta de comunicação entre a Câmara e 

os moradores, uma vez que estes não são ouvidos e quando apresentam situações não obtêm 

respostas, tal como aconteceu no caso da limpeza dos terrenos próximos. 
 
 
Em conclusão do atendimento efectuado, o Sr. Vice-Presidente informou os munícipes de 

que o Sr. Vereador Artur de Oliveira irá analisar as seguintes situações aqui apontadas: 

- estacionamento 
- silvas 
- verificação do interior dos apartamentos, mediante deslocação ao local acompanhado dos 
técnicos, em dia e hora a combinar com o Sr. Paulo David, para o contacto por ele fornecido. 
 
O Sr. José Ferreira pediu que quando os técnicos e o Sr. Vereador forem ao local verifiquem 

também o passeio junto ao seu estabelecimento e se é possível criar mais estacionamentos, 

entrando para dentro da propriedade da Câmara. 
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

93 - 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 19,25 

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 

 
 
 

 

 


