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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quinze 

de Janeiro de dois mil e nove    

 

 

 

 

 

Aos quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

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

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  

 
 
A presente reunião esteve interrompida durante o período das 16,15 horas às 16,45 

horas, para recepção ao Grupo Teatro das Cantigas, que veio cantar as Janeiras ao executivo. 
 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa ausentou-se da reunião durante a 

discussão e votação dos assuntos relativos aos pontos 2 a 10 (inclusive). 
 
 
O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira ausentou-se da reunião após a discussão e 

votação do ponto 18 da ordem do dia, não tendo regressado. 
 
 
O Sr. Presidente ausentou-se da reunião durante a discussão e votação dos assuntos 

relativos aos pontos 12 a 19 (inclusive) da ordem do dia, tendo sido substituído pelo Vice- 
Presidente, Sr. Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro. 
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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 3743/08 - PC N.º�89/08 -  GESTELEC � GESTÃO E INVESTIMENTO, 

SOC. UNIPESSOAL, LDA 
 

2. REQ  674/05 � PC N.º 209/01 � IMA � IMOBILIÁRIA MARINHENSE, LDA 
 

3. REQ  3732/08 � PC N.º 692/07 � DISTRIGRANDE SUPERMERCADOS, LDA 
 

4. REQ . 3552/08 -  PC N.º 250/04 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 
 

5. REQ. 3553/08  - PC N.º 952/03 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 
 

6. REQ. 3710/08  - PC N.º 242/07 � JOAQUIM SOUSA SILVA 
 

7. REQ. 3740/08  - PC N.º 02/08 � EDP � DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. 
 

8. REQ. 2690/08  - PC N.º343/06 � URBIFIX � SOCIEDADE INV. E CONST. 

IMOBILIÁRIAS, LDA 

 

9. REQ. 3597/08  - PC N.º310/08 � CABOVISÃO � TELEVISÃO POR CABO, S.A. 
 

10. REQ. 3663/08  - PC N.º219/07 � EUROMARINHA, COMPRA, VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LDA 
 

11. REQ. 3875/08  - PC N.º346/06 � APPACDM � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL 
 

12.  REQ. 1186/08  - PC N.º142/08 � JOÃO CARLOS CUNHA CRUZ 
 

13. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 453/GP/2008 
 

14. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �DISCOTECA IMPÉRIO ROMANO� 
 

15. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
 

16. �BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MENOS. 
 

17. �BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS� CONCURSO 

PÚBLICO N.º 06/2007 � DIRM - TRABALHOS A MENOS 
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18. MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A ESTABELECER ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL E A TUMG PARA 2009. 
 

19. �ALARGAMENTO DA RUA DOS FRANCESES� � CEDÊNCIA DE TERRENO 

DO SR. PAULINO GOMES DA SILVA - RECTIFICAÇÃO 
 

20. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA CELESTE VARELA LOPES. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 

21. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA 
 

22. TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS 

DA MARINHA GRANDE. RECURSOS HIERÁRQUICOS. 
 

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

CONDUZIRAM À COLOCAÇÃO DE CARIMBOS COM DATAS DIFERENTES 

NO ORIGINAL E DUPLICADO DA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 

APRESENTADA PELA ARGUIDA MARINHEIROS AUTO, LDA., NO 

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

24. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO MUNICIPIO 

DA MARINHA GRANDE 
 

25. CENTRO EMPRESARIAL - PROPOSTA DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DAS 

INSTALAÇÕES DA AIC AO CRISFORM 
 

26. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
O Sr. Presidente apresentou os seguintes assuntos: 
 
 

 Início de novo ano � dado que nos encontramos no início de um novo ano e esta é a 

primeira reunião da Câmara Municipal, o Sr. Presidente desejou a todos os membros do 
executivo um Bom Ano de 2009. 

 
 
 Entrega de listagem � na sequência do pedido formulado em anteriores reuniões, foi 

entregue à Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira uma listagem referente ao ponto da 

situação dos projectos candidatados/aprovados no âmbito do QREN, cujo conteúdo se 

dá por reproduzido e de que se anexa cópia (Anexo 1). 
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 Mudança da data da reunião ordinária da Câmara Municipal � o Sr. Presidente 
explicou os motivos que levaram ao adiamento da reunião do dia 8 de Janeiro para o dia 

de hoje, e que constam do ofício enviado oportunamente aos Srs. Vereadores.   
 
Sobre este assunto os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram a declaração 

cujo conteúdo se passa a transcrever: 

 
� DECLARAÇÃO 

Nos termos legais as reuniões de Câmara são semanais, podendo, em caso de necessidade, 

poderem ser realizadas de 15 em 15 dias, ora acontece que, no nosso entender, a marcação 

desta reunião é ilegal na medida em que não cumpre este preceito legal pois entre uma reunião 

e outra distam 25 dias e não 15 como diz a lei, razão pela qual os vereadores do PS declinam 

qualquer responsabilidade na sua marcação, ela é da exclusiva responsabilidade do Sr. 

Presidente, assim como nas consequências que daqui podem resultar para as matérias hoje 

aqui deliberadas. 

Adenda: O Sr. Presidente informou que tomou todas as cautelas jurídicas relativamente à 

marcação da data da reunião, com técnicos juristas para este efeito. Assim sendo, não ponho 

em causa essa segurança, no entanto por nos suscitarem dúvidas apresentamos esta 

declaração. 

15/Janeiro/2009 

Os vereadores do PS 

João Paulo Pedrosa 

Álvaro Pereira 

Cidália Ferreira�. 

 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 
�Relativamente à questão suscitada pelos Srs. Vereadores do Partido Socialista creio ser 

necessário e oportuno que fique registado em acta que a alteração da data inicialmente 

prevista de 8 de Janeiro para hoje, dia 15, não só está plenamente justificada pelas razões 

invocadas no ofício enviado aos Vereadores referidos e que tornariam uma reunião realizada 

no dia 8 perfeitamente injustificada como também houve o cuidado de acautelar o rigoroso 

cumprimento do disposto no ponto 3 do art.º 62.º da Lei n.º 169/99, que se refere justamente à 

eventual alteração das datas previamente estabelecidas para as reuniões ordinárias. Apesar da 

convicção plena de que foi efectivamente respeitada a total legalidade na marcação desta 

reunião mas porque também nos merecem total respeito as posições assumidas pelos Srs. 

Vereadores da oposição, pese embora a nossa total discordância com a interpretação que nos 

parece abusiva no caso vertente, entendo cometer aos serviços a incumbência de solicitar 

superiormente junto da Associação Nacional de Municípios e/ou de quaisquer outras entidades 

que se considere pertinentes, o cabal esclarecimento das dúvidas levantadas pelo Partido 

Socialista. Do esclarecimento que daí resultar deverá de imediato ser dado conhecimento aos 

Srs. Vereadores do P.S. e a todos os interessados. Caso persista a mínima dúvida quanto à 

regularidade da presente reunião, desde já solicito autorização do executivo para, após 

conhecimento dessa eventual dúvida, proceder à convocação de uma reunião extraordinária 

exactamente com os mesmos pontos hoje abordados em reunião de Câmara.�. 
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Esta proposta foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. . 

 
 
Os Srs. Vereadores do P.S. declararam o seguinte: 

 
�Não temos nada contra esta proposta, bastava que o Sr. Presidente trouxesse fundamentada a 

sua decisão de marcação desta reunião que ficaria em acta junto à dúvida que suscitámos.� . 

 
 
O Sr. Presidente referiu o seguinte: 

 
�Não comento esta declaração, limito-me a anexar o ofício enviado aos Vereadores do Partido 

Socialista.� . (Anexo 2). 

 

 
 Assuntos fora de agenda � O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa e o Sr. 

Presidente solicitaram a inclusão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, 

que identificaram, o que foi aceite por todos, pelo que os mesmos serão apreciados após 

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

 

 Reunião com o INAG � O Sr. Presidente informou que, na sequência do pedido 

efectuado pela Câmara, se realizou uma reunião com o INAG, para abordar a situação 

da Ponte das Tercenas, em que ele próprio esteve presente bem como dois técnicos da 

Câmara de Leiria. Nesta reunião foi confirmado o compromisso estabelecido 

anteriormente, só que surgiu um dado novo que contraria o que vinha sendo dito 
relativamente ao novo projecto, uma vez que o seu valor duplicou, passando de 700 mil 
euros para quase 1 milhão e 400 mil euros. Apesar de a Câmara reiterar a posição 

assumida de que a construção da ponte é da exclusiva responsabilidade do INAG, foi 

confirmado o compromisso estabelecido anteriormente, ou seja, 75% do valor da obra 
serão financiados pelo QREN e os restantes 25% serão repartidos entre a Câmara da 

Marinha Grande e o INAG, apesar do grande esforço financeiro que representa para o 

Município. 
O Sr. Presidente referiu ainda que reiterou o pedido ao Sr. Governador Civil para que se 
realize uma reunião com elementos da CCDRC e do INAG, com capacidade de decisão 

(Presidente ou Vice-Presidente), de forma a que se garanta o financiamento do QREN. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa informou que a reunião relativa à Ponte das 

Tercenas se realizará no Governo Civil no próximo dia 22 de Janeiro, e espera que 

estejam presentes todos os membros da CCDRC e do INAG. 
 

 
 Arribas de S. Pedro de Moel � o Sr. Presidente referiu que em Julho de 2008 tinha 

dado conhecimento do pedido feito ao INAG para que fizesse uma reunião pública de 

apresentação do projecto à população de S. Pedro. O pedido foi aceite e foi informado 
de que está feita a candidatura. 
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 Construção do esporão � trata-se de um projecto antigo, com cerca de oito ou nove 
anos, que foi dado a conhecer ao executivo em 2001 ou 2002. O INAG compromete-se 
a candidatá-lo em 2010, com vista a executar a obra em 2011. Não é de todo 

satisfatório, pelo que a Câmara vai ter de suprir dificuldades que não são da sua 

responsabilidade, obrigando a que esteja sempre alerta para a tomada das medidas que 
se mostrem necessárias, tendo por isso sido pedido aos técnicos uma atenção 

permanente.  
 
 

 Carlos Ceia Simões � antes de se entrar na ordem do dia o Chefe da DLOP, Arqt.º 
Ricardo Santos, informou o executivo de que o proprietário da empresa entregou hoje 

nos serviços todos os documentos necessários para levantar a licença de construção. 
 
 



 
 
 
1 - REQ 3743/08 - PC N.º 89/08 -  GESTELEC � GESTÃO E INVESTIMENTO, SOC. 

UNIPESSOAL, LDA 

 
LOCAL:CAMPO DA PORTELA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E 

SERVIÇOS 

 
 

01 - Presente requerimento de GESTELEC � Gestão e Investimento, Soc. Unipessoal, Lda. 

com sede na Rua Calouste Gulbenkian, n.º 52 6º E9, Porto, a solicitar autorização para 

construção de um estabelecimento comercial e serviços, sito no Campo da Portela, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente processo relativo à autorização de localização de um conjunto edificado, destinado a 

comércio e serviços, em nome de �E. LECLERC�, a erigir em prédio urbano localizado na 

Portela, Freguesia de Marinha Grande, requerido por Gestelec � Gestão e Investimentos, 
Sociedade Unipessoal, Lda., deferido em Reunião de Câmara datada de 24 de Janeiro de 2008. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção do referido Estabelecimento 

Comercial, devidamente instruído, acompanhado dos pareceres favoráveis das entidades 
consultadas e pareceres técnicos dos serviços, que atestam que o referido projecto se encontra 

apto a merecer aprovação. 
 
Presente Projecto Segurança Contra Riscos de Incêndio, devidamente autenticado e 

acompanhado de parecer favorável da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura referente à Construção do Estabelecimento Comercial, nas seguintes 

condições: 
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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) Planta de Implantação rectificada de forma a garantir que as obras e arruamentos 

previstos para os acessos à parcela e interior da mesma, se efectuem dentro dos 

limites da propriedade, nomeadamente no que se refere à ligação proposta no 

limite Sul, junto à Av. John Beare, onde as vias propostas se sobrepõem à área dos 

lotes contíguos. 

 

c) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, com descrição e 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. 

 

Deliberou ainda informar, que a requalificação dos arruamentos referidos nos 

condicionalismos inerentes à aprovação do pedido autorização de localização respectivo, 

deverá efectuar-se de acordo com os projectos de obras de urbanização, em fase de 

elaboração, ficando a emissão do respectivo Alvará de Obras de Construção, 

condicionado à prestação da respectiva caução destinada a garantir a boa e regular 

execução daquelas obras, podendo as mesmas vir a ser realizadas pelos Serviços da 

Câmara, caso esta assim o entenda.  

 

Mais deliberou informar o requerente, caso pretenda levar a efeito o Posto de 

Abastecimento de Combustíveis indicado na Planta de Implantação, considerado viável 

aquando da aprovação da autorização de localização do Estabelecimento Comercial, 

deverá efectuar o respectivo Pedido de Licenciamento, nos termos dos artigos 1.º e 2.º da 

Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro e demais legislação em vigor.   

 

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

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

 

�Abstivemo-nos na sequência da deliberação anterior sobre este processo na qual nos 

abstivemos, e também pelo facto de nos terem garantido que todos os condicionalismos 

inscritos nessa deliberação estão agora definitivamente salvaguardados.� 









 

A reunião foi interrompida neste momento, para recepção ao Grupo Teatro das Cantigas, que 

veio cantar as Janeiras ao executivo. 
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2 - REQ  674/05 � PC N.º 209/01 � IMA � IMOBILIÁRIA MARINHENSE, LDA 

 
LOCAL: RUA DOS OUTEIROS � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL 

 
 
02 - Presente requerimento da IMA  - Imobiliária Marinhense, Lda, com sede na Rua Diogo 

Stephens , n.º 3, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, a solicitar autorização para a 

construção de um conjunto habitacional, sito na Rua dos Outeiros, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Conjunto Habitacional, a levar 

a efeito na Rua dos Outeiros, Freguesia de Vieira de Leiria.  
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços que atestam a desconformidade da proposta com 

normas legais e regulamentares aplicáveis.   
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir o pedido de licenciamento 

referido, pelas razões de facto e de direito patentes nos pareceres técnicos que sobre ele 

recaíram, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, designadamente por 

desrespeito de normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

 

a) Artigo 18.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, ao apresentar fogos 

com uma única escada, que é uma vertente da escada em caracol; 

 

b) Artigo 37.º n.º 10 do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, ao apresentar 

janelas abertas a menos de 4,00m do limite do prédio vizinho. 

 

Mais informa que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 100.º e 101.º 

do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado alegações às questões que motivaram 

o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 - REQ  3732/08 � PC N.º 692/07 � DISTRIGRANDE SUPERMERCADOS, LDA 

 
LOCAL: AV. JOSÉ GREGÓRIO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 
 
03 - Presente requerimento de DISTRIGRANGE SUPERMERCADOS, LDA, com sede na Avª 

José Gregório, Marinha Grande, a solicitar autorização para proceder a alterações ao 

estabelecimento comercial, sito na Avª José Gregório, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

seguintes elementos:  

 

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º 

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

04/06;  

 

b) Peças gráficas rectificativas que visem corroborar os condicionalismos emitidos 

pela Delegação de Saúde da Marinha Grande, constantes do parecer favorável 

condicionado, pela referida entidade emitido, os quais se transcrevem, na íntegra: 

 

�Observações: 

 

1. Todos os compartimentos devem ser dotados de ventilação natural, caso não 

seja possível, de dispositivos de ventilação artificial. A ventilação deve ter 

contínua renovação de ar e deve ser adequada à dimensão e funções das 

respectivas instalações; 

 

2. Relativamente ao estabelecimento de restauração (loja n.º 15), este deve ser 

munido de mais de uma instalação sanitária para utentes ou então eliminar a 

existente e equipar este local com lavatórios, sabonete líquido e toalhetes de 

papel, dado que, as instalações sanitárias são dispensáveis quando estes 

estabelecimentos se situam em centros comerciais que disponham de 

instalações sanitárias comuns (alínea 2, anexo 1, do Decreto-Lei n.º 4/99, de 

01 de Abril).�  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ . 3552/08 -  PC N.º 250/04 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

 
LOCAL: RUA SANTOS BAROSA � COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM PARA PRODUTO ACABADO 

 

 

04 - Presente requerimento de Santos Barosa � Vidros, S.A., com sede na Rua Santos Barosa, 
Comeira, Marinha Grande, a solicitar autorização para proceder à ampliação de um armazém 

para produto acabado, sito na Rua Santos Barosa, Comeira, Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura referente à ampliação de coberto destinado a armazém de 

produto acabado, aprovado em reunião de Câmara de 05/01/2006 e posteriores alterações, 
aprovadas em reunião de Câmara de 13/12/2007. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos á rede de drenagem de águas residuais pluviais e 

estabilidade, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos 
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termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento, com as seguintes 

condições: 

 

Aquando da conclusão das redes de drenagem de águas pluviais, na fase que antecede o 

tapamento 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; 

 

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

vistoria na futura concessão da correspondente licença de utilização (autorização de 

utilização). 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 � REQ. 3553/08  - PC N.º 952/03 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

 
LOCAL: RUA SANTOS BAROSA � COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM PARA PRODUTO ACABADO 

 
 
05 - Presente requerimento de Santos Barosa � Vidros , S.A., com sede em Rua Santos Barosa, 
Comeira, Marinha Grande, a solicitar autorização para a construção de um armazém para 

produto acabado, sito na Rua Santos Barosa, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura, referente à construção de coberto destinado a armazéns de 

produto acabado aprovado em reunião de Câmara de 15/04/2004 e posteriores alterações, 
aprovadas em reunião de Câmara de 13/12/2007. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos á rede de drenagem de águas residuais pluviais e 

estabilidade, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos 

termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento, com as seguintes 

condições: 

 

Aquando da conclusão das redes de drenagem de águas pluviais, na fase que antecede o 

tapamento das valas, deverá o requerente solicitar, junto do Sector de Atendimento 
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Público, em requerimento próprio, a deslocação dos serviços técnicos competentes, para 

verificação da sua conformidade com os projectos licenciados; 

 

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

vistoria na futura concessão da correspondente licença de utilização (autorização de 

utilização). 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 � REQ. 3710/08  - PC N.º 242/07 � JOAQUIM SOUSA SILVA 

 
LOCAL: RUA DA FÁBRICA � ESCOURA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS 

 

 

06 - Presente requerimento de Joaquim Sousa Silva, residente na Rua dos Outeirinhos, n.º 115, 

Engenho, Marinha Grande, a solicitar autorização para a construção de uma estação de lavagem 

de automóveis, sita na Rua da Fábrica, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura referente à construção de uma estação de lavagem de 

automóveis, aprovado em reunião de Câmara de 15/05/2008. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos à estabilidade, redes prediais de águas e 

drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o processo de licenciamento, com o 

condicionalismo de, quando 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. 

 

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

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Drª Cidália Ferreira. 

 
 
7 � REQ. 3740/08  - PC N.º 02/08 � EDP � DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. 

 
LOCAL: ZONA INDUSTRIAL MARINHA GRANDE � CASAL DA LEBRE � 

MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE SUB-ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
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07 - Presente requerimento da EDP � Distribuição de Energia, S.A., com sede na Rua Camilo 

Castelo Branco, n.º 43, a solicitar autorização para construção de uma sub-estação de energia 

eléctrica, sita na Zona Industrial, Casal da Lebre, Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento referente à construção de uma sub-estação de energia 

eléctrica, em Casal da Lebre � Zona Industrial da Marinha Grande; 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem os projectos de arquitectura e 
especialidades, inerentes aquele licenciamento, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o licenciamento referido, com o 

condicionalismo de apresentar termo de responsabilidade do Técnico que subscreve o 

projecto da rede de águas residuais, conforme o Anexo I da Portaria 1110/01, de 9 de 

Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 � REQ. 2690/08  - PC N.º343/06 � URBIFIX � SOCIEDADE INV. E CONST. 

IMOBILIÁRIAS, LDA 

 
LOCAL: COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 

 

 
08 - Presente requerimento de URBIFIX � Sociedade de Investimentos e Construções 

Imobiliárias, LDA, com sede na Rua Eng.º André Navarro, n.º 32 � Loja A, Marinha Grande, a 
solicitar a aprovação dos projectos das Obras de Urbanização referentes ao loteamento 

abrangendo dois prédios sitos no lugar de Comeira, Freguesia e Concelho de Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Operação de Loteamento, aprovado por 

Deliberação de Câmara de 04/10/2007, dos prédios urbanos inscritos na Matriz sob os números 

2556 e 2364 e descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os 

números 8955 e 7370, respectivamente.  
 
Presentes Informações Técnicas dos vários serviços desta Câmara Municipal, que atestam 

estarem preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou: 

 

Deferir os projectos e respectivos orçamentos das Obras de Urbanização referentes à 

Operação de Loteamento descrita, com o condicionalismo de prestar caução destinada a 

garantir a boa e regular execução das Obras de Urbanização, nos termos do artigo 54.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho, no valor de 420.455,15 � (Quatrocentos e vinte mil e quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros e quinze cêntimos), referente às seguintes componentes: 
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PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: 190.728,71� 

Rede de Abastecimento de Águas: 27.040,76� 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: 21.216,31� 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais 40.933,57� 

Infra-estruturas Eléctricas e de Iluminação:  47.956,50� 

Infra-estruturas Telecomunicações: 21.025,00� 

Infra-estruturas de Gás: 26.106,00� 

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: 45.448,30� 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR 420.455,15� 

 

 

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

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, estabelecer um prazo de 

execução de 2 anos para a realização das Obras de Urbanização. 

 

Mais informa que o início das Obras de Urbanização deverá ser comunicado aos Serviços 

Técnicos competentes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 � REQ. 3597/08  - PC N.º310/08 � CABOVISÃO � TELEVISÃO POR CABO, S.A. 

 
LOCAL: MOITA � FREGUESIA DA MOITA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

09 - Presente requerimento da CABOVISÃO � Televisão por Cabo, S.A., com sede em Poços, 

Palmela, a solicitar autorização para a execução de infra-estruturas de telecomunicações, na 

Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente pedido relativo à construção de infra-estruturas de telecomunicações, para instalação 

de rede de comunicações electrónicas; 
 
Presentes informações técnicas que atestam estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do pedido a deliberação; 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a pretensão relativa à construção 

das infra-estruturas de telecomunicações referidas, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Prestação de caução no valor de 2.000,00� (dois mil euros), acrescido de Iva à taxa 

legal em vigor, referido no orçamento apresentado, relativo ao tapamento de vala e 

reposição de pavimento;   
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2. Executar todos os arranjos exteriores necessários, nomeadamente reposição 

integral de passeios e pavimentos decorrentes da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 � REQ. 3663/08  - PC N.º219/07 � EUROMARINHA, COMPRA, VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LDA 

 
LOCAL: RUA DOS BICOS � FIGUEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 

 

 

10 - Presente requerimento de Euromarinha � Compra, Venda e Administração de Bens 

Imóveis, Lda, com sede em Rua do Lameiro, n.º 29, Loja n.º 5, Casal Galego, Marinha Grande, 

a solicitar a execução de uma operação de loteamento, bem como a cedência da área necessária 

ao pedido de abertura de arruamento, sito na Rua do Bico, Figueiras, 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 um 

prédio sito na Rua do Bico, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, com a 

área de 3.540,00m2, inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º 6009 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 8838, nas seguintes 

condições: 

 

1. É autorizada a constituição de 9 lotes, numerados de 1 a 9, destinam-se à 

construção de moradias uni-familiares, com as seguintes características: 

 
 

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  243,62m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Rua do Bico 

Poente  Lote 2 
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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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 1 

Poente  Lote 3 

 
 

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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 2 

Poente  Lote 4 

 
 

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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 3 

Poente  Espaço Público 
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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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Espaço Público 

Poente  Lote 6 

 
 

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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 5 

Poente  Lote 7 

 
 

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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 6 

Poente  Lote 8 
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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  226,06m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 7 

Poente  Lote 9 

 
 

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  279,67m2 

Área máxima de implantação  166,37m2 

Área máxima de construção  236,00m2 

Confrontações   

Norte  Joaquim Conceição Alves 

Sul  Arruamento Público 

Nascente  Lote 8 

Poente  Manuel Clara e Outros 

 
2. Integrarão o domínio público as áreas a seguir descriminadas: 

 
Espaços verdes e de utilização colectiva      169,71m2 

Espaço para equipamento de utilização colectiva       320,40m2 

Infra-estruturas viárias      944,18m2 

Total  1.434,29m2 

 
3. Proceder ao pagamento em numerário da importância de 1.546,31m2 (mil quinhentos 

e quarenta e seis euros e trinta e um cêntimos), pelo facto de se verificar a não 

cedência à Câmara Municipal da área de 82,29m2, destinada a Espaços Verdes e de 

Utilização Colectiva, 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, 

decorrente da aplicação da Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro. 

 

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

legislação aplicável; 

 

5. 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, 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 da Srª 

Vereadora Drª Cidália Ferreira. 

 
 
11 � REQ. 3875/08  - PC N.º346/06 � APPACDM � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL 

 
LOCAL: VÁRZEA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: EMISSÃO DE DOCUMENTO ONDE CONSTE O INTERESSE 

PÚBLICO DA CONSTRUÇÃO DE UM LAR COM VISTA À OBTENÇÃO DE 

DESAFECTAÇÃO DO SOLO DA RAN 

 
 

11 - Presente requerimento da APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E 

AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL, a requerer a emissão de um documento 

onde conste o interesse público da construção de um lar com vista à obtenção de desafectação 

do solo da RAN, sito na Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente projecto de arquitectura referente ao licenciamento da construção de um equipamento 

de apoio social � Lar destinado ao alojamento de pessoas com deficiências mentais, requerido 

pela APPACDM � Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 

aprovado em Reunião de Câmara datada de 21 de Junho de 2006; 
 
Presente requerimento daquela associação, referente ao pedido de reconhecimento de interesse 
público para efeitos de desafectação de solo da Reserva Agrícola Nacional, junto da Comissão 

Regional da Reserva Agrícola do Centro; 
 
Após análise da pretensão:  

 

1. Considerando que o Município da Marinha Grande, através de deliberação 

camarária de 11 de Maio de 2005, constitui a título gratuito, por escritura datada 

de 19 de Julho de 2005, o direito de superfície por 50 anos, a favor da APPACDM 

da Marinha Grande � Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental � Instituição Particular de Solidariedade Social, do prédio 

urbano registado a favor do Município da Marinha Grande, sito na Várzea, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, constituído por parcela de terreno com 

a área de 3.250m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 

Grande, sob o número 13312, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 15653; 
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2. Considerando que nos termos da Carta de Ordenamento do Plano Director 

Municipal da Marinha Grande, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 37/95 e publicado em Diário da República I Série-B, n.º 94 de 21.04.1995, o solo 

em causa encontra-se classificado como Espaço Urbanizável � Restante Área 

Urbana e afecto à Área de Protecção Especial; 

 

3. Atenta a Carta de Condicionantes do citado plano municipal de ordenamento do 

território verifica-se que o solo onde se localiza o prédio em causa, se encontra 

afecto ao regime da Reserva Agrícola Nacional; 

 

4. Considerando que a Comissão Regional da Reserva Agrícola do Centro, para a 

emissão de parecer de desafectação do referido prédio da RAN, exige documento 

onde se reconheça o interesse público do empreendimento e a ausência de 

alternativas;  

 

5. Considerando que o direito de superfície constituído sobre o prédio urbano atrás 

identificado, se destina à edificação de um equipamento de apoio social � 

Construção de Lar destinado ao alojamento de pessoas com deficiências mentais; 

 

6. Considerando a importância, oportunidade e vantagens daquele tipo de 

equipamentos, revestindo-se os mesmos de inegável interesse público para o 

Concelho; 

 

A Câmara apreciou, deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal, o 

reconhecimento de interesse público da construção em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 

6 do art. 64.ºda Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para efeitos de desafectação do solo da área da RAN, 

nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

 

Mais deliberou informar, que o reconhecimento de interesse público a emitir, permitindo 

a eventual desafectação do solo da RAN, não anulará o facto do prédio em causa se 

encontrar afecto à Área de Protecção Especial, referida no art. 8.º do RPDMMG e 

constante da respectiva Carta de Ordenamento, pelo que irá efectuar consulta à Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, por forma a poder clarificar 

aquela sobreposição de áreas, tendo em vista a aprovação do projecto final em 

perspectiva. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 � REQ. 1186/08  - PC N.º142/08 � JOÃO CARLOS CUNHA CRUZ 

 
LOCAL: RUA ANTÓNIO MAGALHÃES JÚNIOR � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVA À VIABILIDADE DE 

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO 

 

 

12 - Presente requerimento de João Carlos Cunha Cruz, residente na Rua Provençal, Lote 15, 

Pedra do Ouro, Marinha Grande, a solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
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construção de um Edifício de Habitação e Comércio, sito na Rua António Magalhães Júnior, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

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

Câmara deliberou informar ser inviável a Construção do Edifício de Habitação e 

Comércio, nos moldes apresentados, porque num eventual pedido de licenciamento, nos 

termos agora propostos, o mesmo não reuniria condições para ser aprovado, sendo 

passível de indeferimento, fundamentado na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

 

a) Artigo 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao não assegurar 

logradouro próprio em toda a largura do lote com o mínimo de 6,00m;   

 

b) Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (Regulamento de 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Habitação), ao não assegurar um 

afastamento mínimo de 4,00m ao limite da propriedade, que permita a abertura de 

vãos em paredes exteriores que confrontem com terrenos vizinhos.  

 

Mais deliberou, nos termos do n.º 4 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, informar o 

requerente que a presente pretensão poderá reunir condições de viabilidade, após 

reformulação da proposta, assegurando que o alinhamento do piso térreo não ultrapasse 

os actuais limites da fachada principal da construção existente, indicando as áreas de 

logradouro frontal como cedências para espaço público, designadamente passeios e 

estacionamento público, bem como a demonstração que a solução volumétrica dá 

cumprimento às normas legais e regulamentares respeitantes à edificação em conjunto, 

constantes do RGEU e RSCIEH.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

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

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

se dá por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 7). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  

 



13 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 09/2007 (DIRM)/ REVISÃO DE PREÇOS - RATIFICAÇÃO 

 

13 - Presente despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 29 de Dezembro de 2008, com o 

seguinte conteúdo: 
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�Presente informação da DIRM com a refª SS-57.08 datada de 23 de Dezembro de 2008, em 

que se propõe a revisão de preços da empreitada �Beneficiação da Rua Fonte dos Ingleses�, à 

empresa Lenaprédio, Lda., no montante de 3.606,69 � + IVA. 

Este valor tem dotação disponível e está devidamente cabimentado. 

 

Assim, e atendendo a: 

- que a empreitada �Beneficiação da Rua Fonte dos Ingleses� foi incluída numa bolsa 

de projectos para absorver eventuais recursos disponíveis do QCAIII (ao abrigo do Ofício 

Circular POC nº 218 de 2008-07-02, da CCDR-C, que se anexa); 

- que estes projectos terão que estar financeiramente concluídos até 2008-12-31; 

- que, atendendo ao período de férias que se atravessa, não é possível reunir 

extraordinariamente a Câmara em tempo útil; 

 

Ao abrigo do art. 68º, nº 3 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, e concordando com a informação da DIRM datada de 2008-12-

23, com a refª SS-57.08, que se anexa, e nos termos do disposto no art. 199 do D.L. nº 59/99 

de 2 de Março e o D.L. nº 6/2004 de 6 de Janeiro, aprovo a revisão de preços no valor de 

3.606,69 � + IVA, à empresa adjudicatária Lenaprédio, Lda., referente à empreitada de 

�Beneficiação da Rua da Fonte dos Ingleses�.� 

 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o art. 68º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

transcrito. 

 

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

Vereadores do P.S. . 





14 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �DISCOTECA IMPÉRIO ROMANO� 





14 - Presente informação nº 1/AF/2009 de 07-01-2009, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 

�� 
Deu entrada nesta Câmara Municipal em 07 de Janeiro de 2009, um requerimento em nome da 

Sociedade Eurodance � Serviços de Hotelaria, Lda, , sita na Garcia, Marinha Grande, no qual 

solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento da Discoteca Império 

Romano das 6:00h às 8:00h, na noite de 23/01/2009 para 24/01/2009, para realização de 

evento com Dj Pete Tha Zouk e nas noites de 21/2/2009 para 22/02/2009 e de 23/02/2009 para 

24/02/2009 para comemoração do Carnaval.  

� 

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

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

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

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: 

 este estabelecimento se encontra distante da zona habitacional; 

 o eventos referidos atraem um grande número de pessoas ao 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 �Discoteca Império Romano�, das 6:00h às 8:00h, 

na noite de 23/01/2009 para 24/01/2009, para realização de evento com Dj Pete Tha Zouk 

e nas noites de 21/2/2009 para 22/02/2009 e de 23/02/2009 para 24/02/2009 para 

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

Regulamento sejam favoráveis. 

 

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

Vereador Dr. Álvaro Pereira. 





15 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- Guilhermina Marques Clemente Borges Quesada, solicita autorização para revestimento e 

colocação de lápide na sepultura temporária nº 2036 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/12699 de 12 de Dezembro de 2008; 

 

- Lina Manuela Cruz Trindade Ferreira, solicita autorização para revestimento da sepultura 

temporária nº 324 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12700 de 12 de 

Dezembro de 2008; 

 

- Carlos Manuel Cruz Nazaré, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide 

na sepultura temporária nº 593 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12702 

de 12 de Dezembro de 2008; 

 

- Maria Celeste Silva Batista, solicita autorização para construção de murete, na sepultura 

temporária nº 2068 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/283 de 05 de 

Janeiro de 2009; 

 

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

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

Câmara Municipal; 
 

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

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

Regulamento citado); 
 

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

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

Regulamento citado). 
 

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

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

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

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

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


16 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES - VÁRZEA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 09/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MENOS. 





16 - Presente mapa de orçamento dos trabalhos por executar relativos à empreitada indicada em 

epígrafe. 
 

Assim, apreciado o mapa e tendo em conta que não se verifica a necessidade de executar 

os trabalhos em causa, a Câmara Municipal delibera aprovar os trabalhos a menos no 

valor de 5.708,77 � (cinco mil, setecentos e oito euros e setenta e sete cêntimos), da 

empreitada �Beneficiação da Rua Fonte dos Ingleses - Várzea�, adjudicada à firma 

Lenaprédio, L.da, de acordo com o disposto no art. 28º do Dec. - Lei n.º 59/99, de 02 de 

Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - �BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DOS POÇOS� CONCURSO 

PÚBLICO N.º 06/2007 � DIRM - TRABALHOS A MENOS 





17 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/31/08, propondo a aprovação de trabalhos a 

menos no valor de 5.574,02�  na empreitada �BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA 

DOS POÇOS� adjudicada ao consorcio Matos & Neves, Lda e Pinto & Brás , Lda , da parte 
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contratual da responsabilidade da firma Pinto & Brás, Lda, de acordo com o art. 28º do 

Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 
 

A Câmara depois de apreciar os documentos delibera aprovar trabalhos a menos no valor 

de 5.574,02� relativos à empreitada �BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DOS 

POÇOS� adjudicada ao consorcio Matos & Neves, Lda e Pinto & Brás , Lda , da parte 

contratual da responsabilidade da firma Pinto & Brás, Lda, de acordo com o art. 28º do 

Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



18 - MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A ESTABELECER ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL E A TUMG PARA 2009. 




18 - Presente minuta de contrato programa a celebrar entre este Município e a empresa TUMG 

� Transportes Urbanos da Marinha Grande (Anexo 3). 

  
A Câmara Municipal delibera, de acordo com as alíneas c) e k) do artigo 15º, alínea f) do 

artigo 17º e artigo 19º, dos Estatutos da Empresa TUMG - Transportes Urbanos da 

Marinha Grande, aprovar a minuta do contrato programa para o ano de 2009, a celebrar 

entre o Município e a TUMG, EM., com efeitos reportados ao dia 2 de Janeiro de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



O Sr. Vereador Artur de Oliveira não votou o presente assunto por estar impedido, nos 

termos do artº 44º, nº 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez 

que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, E.M. . 





19 - �ALARGAMENTO DA RUA DOS FRANCESES� � CEDÊNCIA DE TERRENO 

DO SR. PAULINO GOMES DA SILVA - RECTIFICAÇÃO 





19 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de vinte e 

seis de Junho de dois mil e oito foi ratificada a cedência de uma parcela de terreno com 

101,50m², do Sr. Paulino Gomes da Silva. 
Porém, na referência ao artigo matricial , onde se lê: 
��com artigo matricial nº. 2474�� 

deve ler-se: 
��com artigo matricial nº. 2475�� 

conforme documentos que se anexam e aqui se dão por reproduzidos. 
 

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

do número de artigo matricial de 2474 para 2475. 

 

Mais delibera emitir certidão rectificativa. 

 

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

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA CELESTE VARELA LOPES. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 




20 - Presente requerimento apresentado por Maria Celeste Varela Lopes, através do qual 
solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 19/2008/MAC, de 29 de Dezembro, na qual se apreciam os factos 

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

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

parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 19/2008/MAC, que fica 

anexa (Anexo_4) e se dá por reproduzida, delibera notificar a requerente para audiência 

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

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

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

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

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

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

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA RIBEIRA 

DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA 
 


21 - Por deliberação camarária, de 27 de Novembro de 2008, foi designado o perito da lista 

oficial para proceder à avaliação da parcela identificada. Este veio, no entanto, a manifestar a 
sua indisponibilidade para o efeito, pelo que importa proceder à sua substituição. 
 
Presente Informação n.º IA/24/2007, de 19 de Junho, e Informação n.º IA/27/2007, de 6 de 

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

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

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

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

expropriação de uma parcela de terreno de um prédio confinante. 
 

Para desocupação da área em causa e desconhecendo-se a existência de qualquer título por 

parte do ocupante foi instaurado procedimento administrativo, objecto de deliberação 

camarária, em 6 de Setembro de 2007. Na sequência desta deliberação foi interposta acção 

judicial (processo n.º 1221/07.0BELRA) na qual o ocupante apresentou título de registo da 
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propriedade. A acção judicial encontra-se a tramitar, mas a urgência na utilização da área 

identificada para execução da obra referida não permite que se aguarde pelo seu desfecho. 
 
A parcela necessária é parte do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande sob o n.º 16112/20070917 e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

n.º 16 413, sito na freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito a favor de José António 

Quiaios.  
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com o proprietário, torna-se necessário iniciar o 

processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. António 

Augusto Nogueira Narciso, a avaliação da parcela de terreno a expropriar identificada na 

planta de localização, com área de 294 m2, (duzentos e noventa e quatro metros 

quadrados), a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial 

da Marinha Grande sob o n.º 16112/200709107, inscrito a favor de José António Quiaios, 

e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o n.º 16 413, para execução da 

empreitada de Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de 

Malta, 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 substitui a deliberação camarária de 27 de Novembro de 2008, 

produzindo efeitos reportados ao dia 12 de Janeiro de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por  unanimidade. 

 



22 - TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS 

DA MARINHA GRANDE. RECURSOS HIERÁRQUICOS. 




22 - Presente requerimento contendo as alegações de um recurso hierárquico interposto de 

deliberação do júri do concurso identificado em epígrafe, com registo de entrada n.º 

12946/2008, de 23 de Dezembro. 
 
Presente requerimento contendo as alegações de um recurso hierárquico interposto de 

deliberação do júri do concurso identificado em epígrafe, com registo de entrada n.º 

13019/2008, de 30 de Dezembro. 
 
Presente acta da sessão do acto público, do concurso identificado em epígrafe, do dia 12 de 
Dezembro de 2008. 
 
A Câmara Municipal é o órgão competente para apreciar os recursos hierárquicos interpostos, 

de acordo com o artigo 186º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
Os recursos hierárquicos interpostos visam impugnar a deliberação do júri do concurso, na 

parte que interessa, com o seguinte teor: 
 

�Nestes termos: 
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a) Não foram apresentadas reclamações relativas ao objecto da decisão tomada; 

b) Não foram apresentadas reclamações, nos termos estipulados no programa de 

concurso � art. 16º, n.º 5, al. a) � isto é, acompanhadas da respectiva 

credenciação; 

c) As reclamações � não conformes com a lei e com o regulamento aplicáveis � 

com o teor apresentado apenas podem ser apresentadas na sequência das 

decisões de admissão, admissão condicional ou exclusão de concorrentes, o que 

apenas ocorrerá em momento subsequente; 

d) As deliberações do júri sobre a hierarquização ou sobre a qualificação como 

inaceitáveis dos projectos têm carácter técnico vinculativo, nos termos do art. 

173º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

O júri, por unanimidade, delibera, nos termos conjugados do art. 16º, n.º 5, al. a) do 

Programa de Concurso e do art. 174º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e 

com os fundamentos acima enumerados, não tomar conhecimento das reclamações 

apresentadas por não se encontrarem devidamente identificadas e credenciados os seus 

autores e por não respeitarem, de modo directo ou indirecto, à decisão sobre a qual 

pretendem, supostamente, reclamar.� 
 

Esta deliberação tem como antecedente uma prévia deliberação do júri que consistiu na 

determinação de, após a disponibilização do relatório de hierarquização, se proceder à abertura 

dos invólucros com os documentos, identificando todos os concorrentes. 
 

1) Análise formal dos requerimentos 

 
A acta da sessão do acto público, ocorrida em 12 de Dezembro, foi facultada aos interessados, 

no dia 19 de Dezembro. 
 
A contar desta data correu o prazo de cinco dias úteis para apresentação das respectivas 

alegações. Este prazo terminou no dia 29 de Dezembro de 2008. A concessão de tolerância de 

ponto nos dias 24 e 26 de Dezembro não logra repercutir qualquer efeito no prazo 

procedimental em causa, por estar fora do âmbito da alínea b), do n.º 1, do artigo 72º, do 

Código do Procedimento Administrativo (cfr., neste sentido, acórdãos do STA, de 02/12/1999, 

processo n.º 043273, e de 17/06/2004, processo n.º 0706/02). 
 
Assim, cabe, de imediato, rejeitar por extemporâneo o recurso hierárquico cujas alegações 

foram apresentadas em 30 de Dezembro (entrada n.º 13019/2008) e, por isso, fora de prazo, de 

acordo com o artigo 173º, alínea d), do CPA.  
 
O outro requerimento deu entrada dentro do prazo legal. 
 
Os requerimentos de alegações devem respeitar as exigências gerais em matéria de menções 

mínimas obrigatórias para a sua admissão liminar. 
 
Verifica-se que nenhum dos dois requerimentos apresentados contém nem a identificação, nem 

a assinatura dos seus autores ou dos seus legais representantes. Tal situação configura, desde 

logo, violação directa do disposto no artigo 74.º, n.º 1, alíneas b) e e), do CPA. 
 
Em nenhum momento, o CPA admite que os requerimentos, apresentados nos serviços das 

entidades públicas a que se aplica, possam ser �subscritos� ou �identificados� através de um 

código. Se tal fosse possível e viável, o legislador decerto teria curado de o prever, definindo as 
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condições legais da sua aceitação. O requerimento apresentado (entrada n.º 12946/2008) carece 

da identificação do interessado, assim como da respectiva assinatura. A própria invocação do 

artigo 373º, do Código Civil, por parte do �recorrente�, revela-se contrária aos intuitos por si 

pretendidos. Esse preceito refere que �os documentos particulares devem ser assinados pelo seu 

autor�. O documento entregue não contém qualquer assinatura pelo que não observa a 

determinação legal alegada. 
 
O que, em consequência, determina, de acordo com o artigo 76º, n.º 3, a rejeição liminar do 

recurso hierárquico apresentado (entrada n.º 12946/2008), por desrespeito do artigo 74º, n.º 1, 

alíneas b) e e), ambos do CPA, que constitui a regra geral aplicável em matéria de menções 

obrigatórias nos requerimentos que devam tramitar no âmbito de procedimentos 

administrativos. 
 
Esta circunstância permite ao órgão competente para tomar a decisão, a mera rejeição liminar 
por falta de identificação e assinatura do respectivo autor. No entanto, e na medida em que 

foram colocadas questões que se revelam determinantes à normal prossecução do procedimento 

em curso e com vista a conferir maior estabilidade ao desenrolar desse procedimento, não se 

tem por despropositada a apreciação da questão em disputa. 
  

2) Análise da deliberação impugnada e dos fundamentos da sua impugnação 

 
A deliberação do júri, que foi contestada por alguns dos presentes no acto público, respeita ao 

momento em que se revela possível a apresentação de reclamações quanto às deliberações 

tomadas pelo júri, no que concerne à hierarquização e não hierarquização dos projectos 

apresentados. 
 
Tendo em conta os fundamentos aduzidos pelo júri e que aqui se dão por presentes não parece 

que a deliberação tomada padeça de qualquer irregularidade ou ilegalidade. A lógica normal do 

procedimento específico em causa conduz à conclusão vertida na deliberação do júri. 
 
Além do mais, pode ainda invocar-se que a apresentação de uma reclamação pressupõe a 

existência de um acto administrativo, da autoria do júri, a que se pode seguir a interposição de 

um recurso hierárquico que tem por objecto uma deliberação (novo acto administrativo) do 

mesmo júri. Esta sequência administrativa apenas tem sentido se a ela se puder seguir o recurso 
à via judicial. A existência de um acto administrativo é de molde a configurar na esfera dos 

eventuais lesados a utilização dos meios jurisdicionais de defesa que julguem adequados. Esta 

possibilidade emerge com eminência do princípio da tutela jurisdicional administrativa 

efectiva. Ora, não é legalmente viável a apresentação de uma acção administrativa especial, 

perante um tribunal administrativo, fundando a legitimidade do respectivo autor num código. É 

este, no entanto, o extremo a que leva o raciocínio propugnado pelos �recorrentes� 

administrativos. Tal resultado revela-se frontalmente contrário às mais elementares regras 

jurídicas. Ou seja, admitir-se-ia um momento de reclamações relativas a �actos 
administrativos� que não podem ser impugnados jurisdicionalmente na medida em que o autor 

não se pode identificar. Tal hipótese redundaria num entorse injustificado às regras jurídicas 

aplicáveis. 
 
A lei define, com clareza, qual o momento em que é admissível a apresentação de reclamações 

por parte dos concorrentes, após a sua identificação. Naturalmente, se do eventual provimento 

de alguma reclamação derivar a imputação de uma invalidade de que padeça a deliberação 

tomada pelo júri, esta repercutir-se-á, nos termos legais, sobre o próprio procedimento.  
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O �recorrente� pretende retirar de um segmento do artigo 173º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 
197/99, o direito de reclamar. Atente-se que esse segmento visa assegurar que não ocorra 

qualquer alteração à hierarquização depois de conhecida a identidade dos concorrentes. Tal 

segmento não concede, de modo expresso ou implícito, qualquer indicação quanto ao momento 

para apresentação de reclamações. A questão encontra solução, com limpidez, no artigo 174º, 

n.º 2, do Decreto-Lei citado, no qual se determina que o momento para apresentação de 

reclamações é o correspondente à fase subsequente às decisões do júri sobre a admissão, 

admissão condicional e exclusão dos concorrentes, após a abertura dos invólucros dos 

documentos que contêm a sua identificação. No mesmo sentido concorre a prescrição legal que 

refere que �as deliberações do júri sobre a hierarquização ou sobre a qualificação como 

inaceitáveis dos projectos ou planos têm carácter técnico vinculativo� (artigo 173º, n.º 4, do 

Decreto-Lei n.º 197/99). 
 
O �recorrente� confundiu o objecto da reclamação e dirigiu-se para o relatório de 

hierarquização e não para a deliberação tomada (de abertura dos invólucros que contêm os 

documentos). Para o efeito apresentou alegações relativas à hierarquização proposta pelo júri, 

nas quais sustenta que existiriam violações de normas técnicas que o júri se vinculara a aplicar. 

A deliberação tomada pelo júri e que agora vem impugnada, respeita unicamente ao momento 

para apresentação de reclamações e não a qualquer juízo sobre eventuais reclamações relativas 

à hierarquização dos projectos. 
 

3) Diligências complementares 

 
No entanto, não se ignora que foram suscitadas dúvidas quanto à observância de certas regras 

técnicas e regulamentares. Esta questão substancial concorre a que o órgão competente para 

decidir o recurso hierárquico, usando das faculdades legais que lhe são conferidas, emergentes 

do artigo 174º, do CPA, pondere pela eventual realização de diligências complementares, com 

implicações ou não no relatório de hierarquização, substituindo-o, se se justificar, por novo 
relatório, precedido da repetição da tarefa de verificação do cumprimento das exigências 

técnicas e regulamentares que os projectos apresentados devem respeitar. 
 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera: 

 

a) Rejeitar, por extemporâneo, o recurso hierárquico cujas alegações foram 

apresentadas em 30 de Dezembro (entrada n.º 13019/2008) e, por isso, fora de 

prazo, de acordo com o artigo 173º, alínea d), do Código do Procedimento 

Administrativo. 

b) Rejeitar o recurso hierárquico, apresentado em 23 de Dezembro (entrada n.º 

12946/2008), por desrespeito do artigo 74º, n.º 1, alíneas b) e e), por aplicação 

do artigo 76º, n.º 3, ambos do CPA. 

c) Determinar que o momento para apresentação de reclamações apenas ocorre 

após a identificação dos concorrentes, nos termos dos artigos 174º, n.º 2 e 173º, 

n.º 4, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

d) Determinar ao júri do concurso a realização de diligências complementares, 

consistentes na repetição da verificação do cumprimento das exigências 

técnicas e regulamentares dos projectos apresentados, com implicações ou não 
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no relatório de hierarquização, substituindo-o, se se justificar, por novo 

relatório. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 2 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. . 
 
O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa não votou o presente assunto por estar 

impedido, nos termos do artº 44º, nº 1, alínea d) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que faz parte do júri do concurso. 





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

CONDUZIRAM À COLOCAÇÃO DE CARIMBOS COM DATAS DIFERENTES NO 

ORIGINAL E DUPLICADO DA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELA 

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

ORDENAÇÃO N.º 02/05 - RELATÓRIO FINAL 


 
Foi por todos os membros do executivo decidido retirar o processo da ordem do dia, para 
melhor análise. 
 
 

24 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO MUNICIPIO 

DA MARINHA GRANDE 





23 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - datada 
de 22/12/2008, referente ao cálculo de renda de fogo de cariz social, pertença do Município da 

Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do nº 7, do art. 64º, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

166/93, de 7 de Maio, proceder à actualização de renda referente ao fogo abaixo indicado, 

a partir do mês de Fevereiro de 2009. 

 

Bairro Camarnal Velho 

 

Inquilino Casa Contrato Renda/08 Renda/09 

Albertina Maria Soares 19 28/01/2005 � 13,20 � 90,79 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





25 - CENTRO EMPRESARIAL - PROPOSTA DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DAS 

INSTALAÇÕES DA AIC AO CRISFORM 

 

 
24 - Presente uma informação do Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação, dando 

conhecimento à Câmara Municipal da proposta do Crisform - Centro de Formação Profissional 
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para o Sector da Cristalaria para utilização temporária das instalações que serão, em princípio, 

atribuídas à AIC � Associação Industrial de Cristalaria, mediante a formalização de um 

protocolo específico entre aquele centro de formação profissional e a Câmara Municipal. 
 
Nesta informação, que surge em cumprimento de instruções do Sr. Presidente, constata-se que 
o Centro Empresarial da Marinha Grande, sedeado na Zona Industrial do �Casal da Lebre�, se 

encontra, neste momento, em fase final de acabamentos, sendo já possível a utilização de parte 

dos seus espaços, nomeadamente, os que se prevê, venham a ser disponibilizados para as 

diversas Associações Empresariais do Concelho interessadas, mediante regulamento e modelo 

de gestão adoptados, cujo processo final está em preparação. 
 

Uma destas Associações é a AIC - Associação Industrial de Cristalaria, que manifestou já a sua 

disposição de princípio, de se instalar neste centro e, simultaneamente, a sua disponibilidade 

para ceder ao Crisform - Centro de Formação Profissional para o Sector da Cristalaria, parte do 
espaço solicitado por aquela associação. 
 
É neste sentido que o Crisform, em virtude da necessidade urgente de espaço com que neste 

momento se confronta para ministrar acções de formação, pretende a antecipação da cedência 

temporária daquelas instalações, sujeita a protocolo, onde se estabelecerão as condições de 

utilização.  
  

Presente, ainda, proposta de minuta do Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e o 

Crisform - Centro de Formação Profissional para o Sector da Cristalaria. 
 
A Câmara Municipal, em face da informação apresentada e das motivações que a 

fundamentam delibera, nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 

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

concordar com a proposta apresentada de cedência temporária das instalações a atribuir 

à AIC � Associação Industrial de Cristalaria, ao Crisform - Centro de Formação 

Profissional para o Sector da Cristalaria, para realização de acções de formação 

profissional, atendendo à necessidade urgente de espaços para formação manifestada por 

esta entidade. 

 

Delibera ainda aprovar o texto do protocolo a formalizar entre a Câmara Municipal e o 

Crisform - Centro de Formação Profissional para o Sector da Cristalaria, onde serão 

previstas todas as condições desta cedência temporária. 

 

(Anexo 5) � Informação do GRIC e minuta do Protocolo. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



26 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente Resumo Diário da Tesouraria Municipal n.º 9, referente ao dia catorze de Janeiro de 
dois mil e nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 
2.745.991,51 � (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e um 

euros e cinquenta e um cêntimos). 
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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. MEDALHAS COMEMORATIVAS DO 18 DE JANEIRO DE 1934 

 

2. APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO RELATIVO À CONSTRUÇÃO 

DA NOVA ESTAÇÃO DE LEIRIA PARA A REDE DE ALTA VELOCIDADE E 

REDE CONVENCIONAL 

 

3. �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º 

DE JANEIRO � ORDEM� - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2007 � DIRM � 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

 

 



 

 

1 - MEDALHAS COMEMORATIVAS DO 18 DE JANEIRO DE 1934 

 
 
25 - Pelo Sr. Vereador João Marques Pedrosa foi apresentada a seguinte proposta: 
 
Comemora-se este ano a passagem do 75º aniversário do 18 de Janeiro de 1934, data Histórica 

para o Concelho da Marinha Grande, marcada pela coragem dos trabalhadores vidreiros contra 
o movimento opressor fascista, numa tentativa de melhorarem as suas condições de vida. 

Apesar da grande organização a nível nacional e contrariamente ao que sucedeu nas restantes 
localidades, na madrugada do dia 18 de Janeiro de 1934, na Marinha Grande os objectivos da 
greve geral revolucionária foram cumpridos: os operários tomaram o poder. Cercada a vila e 

cortados os acessos, os trabalhadores marinhenses ocuparam os Correios e o posto da GNR.  
 
Derrotado o levantamento popular, começaram as perseguições e as capturas aos dirigentes 

sindicais e restantes revoltosos. Na noite de 18 e nos dias seguintes, varreram toda a região, 

casa a casa.  
 
Muitos dos participantes no 18 de Janeiro foram assim atirados para os temíveis presídios do 

Salazarismo, como os Fortes de Caxias, Peniche e S. João Baptista, em Angra do Heroísmo, e 

para sinistros campos de concentração, autênticos campos da morte lenta, bem longe da 

Metrópole, como são exemplos o Forte Roçadas e Vila Nova de Seles, em Angola, a Fortaleza 

de S. Sebastião, na Ilha de Moçambique, Oecussi, em Timor, e Tarrafal, em Cabo Verde, onde 

alguns marinhenses vieram a falecer. 
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Apesar de fracassada, a revolta dos trabalhadores vidreiros fica na história como um momento 

alto da resistência ao fascismo e à opressão e deixou marcas profundas nas gentes marinhenses. 

Mas, deixou também as sementes que germinaram numa manhã de Abril de 1974 e que 

devolveu aos portugueses a liberdade porque tanto lutaram.  
 
Porque a força, a coragem e o carácter de todos os obreiros revoltosos do 18 de Janeiro de 1934 

permanece bem viva na memória de todos nós e porque não podemos deixar de reconhecer que 
somos todos responsáveis por continuar a sua obra e a sua luta pelos direitos, liberdades e pela 
democracia, entendemos prestar-lhes uma justa e merecida homenagem através da execução de 

uma medalha criada pelo escultor marinhense Joaquim Correia, comemorativa do 75º 

aniversário, daquele que foi o primeiro movimento operário que fez tremer o regime fascista 

que imperava no nosso País. 
 
Para tal solicitou-se ao Escultor Joaquim Correia a criação de uma medalha comemorativa, da 

qual se fizeram 20 exemplares. Desses, 6 serão entregues em cerimónia oficial a realizar no 

próximo dia 18 de Janeiro, no Museu do Vidro, pelo Sr. Presidente da Câmara às seguintes 

entidades: 
 
- Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira; 
- Assembleia Municipal da Marinha Grande; 
- Câmara Municipal do Tarrafal; 
- Museu Joaquim Correia; 
- Museu do Vidro; 
- Casa Museu 18 de Janeiro. 
 
As restantes medalhas serão atribuídas sob proposta a apresentar em reunião de Câmara, 

sempre que se considerar que uma entidade ou pessoa singular, contribuiu ou contribui para 
manter viva a memória da revolta do 18 de Janeiro de 1934 e/ou a luta dos operários ao longo 

da história. 
 
A Câmara apreciou a proposta e deliberou concordar com a mesma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DA 

NOVA ESTAÇÃO DE LEIRIA PARA A REDE DE ALTA VELOCIDADE E REDE 

CONVENCIONAL 

 

 
26 - Na reunião camarária do passado dia 30 de Outubro de 2008, o Sr. Presidente da Câmara 

deu conhecimento do conteúdo da reunião realizada na Câmara Municipal de Leiria, com 

representantes da RAVE e da REFER, relativo à alteração e requalificação da linha do Oeste e 

do projecto de eliminação da actual estação ferroviária de Leiria, de modo a que a nova estação 

da rede de alta velocidade possa coincidir também com o traçado da rede ferroviária 
convencional. Nessa reunião foi igualmente lido o conteúdo da minuta do protocolo de 

colaboração a celebrar entre os municípios da Marinha Grande, Leiria, a RAVE e a REFER. 
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Considerando que desde essa data não houve novas reuniões nem ocorreram quaisquer 
alterações ao conteúdo do protocolo, 
 
Considerando que a coincidência das duas redes ferroviárias na nova estação, pela proximidade 

ao limite do concelho da Marinha Grande é de todo o interesse para município da Marinha 

Grande, pelas mais-valias que a mesma proporcionará ao desenvolvimento do tecido 

económico do concelho, nas suas diversas vertentes, bem como para o melhor e mais célere 

escoamento dos produtos e recepção de matérias-primas fundamentais às nossas empresas; 
 
Considerando que a par deste projecto é fundamental para o concelho da Marinha Grande a 

requalificação da linha do Oeste há muito esperada, 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 2 

alínea h) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, colaborar no desenvolvimento do projecto de construção da 

nova estação ferroviária de Leiria, das redes de alta velocidade e convencional e aprovar 

a minuta do protocolo que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 

presente acta (Anexo 6). 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE 

JANEIRO � ORDEM� - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2007 � DIRM � 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

 

27 - Presente requerimento do empreiteiro com Entrada n.º11969/2008 propondo prorrogação 

do prazo de execução de 30 dias. 

Presente informação da DIRM com a Ref. smv/01/09, propondo prorrogação do prazo de 

execução por um período de 75 dias na empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE 

DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO - ORDEM� adjudicada à firma 

Construções António Leal, SA.  
 
A Câmara depois de apreciar os documentos, e tendo em atenção a informação com a ref. 

Smv/01/09, que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar prorrogação 

do prazo de execução por um período de 75 dias, na empreitada �BENEFICIAÇÃO DA 

RUA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO � ORDEM�, 

adjudicada à firma �Construções António Leal, SA. 

 

A prorrogação deve ser concedida ao abrigo do artigo 13º, ponto 1, do Decreto-Lei 

n.º6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

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

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 18,45 

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, 

 
 
 

 

 


