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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia três de 

Maio de dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos três dias do mês de Maio de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Sr. 

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 9,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
Durante as ausências do Sr. Presidente, a reunião foi presidida pelo Sr. Vice- Presidente, 

Dr. Alberto Cascalho. 
    
 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira chegou à reunião pelas 12,10 horas, quando 
decorria  a discussão do processo de obras particulares não incluído na ordem do dia, em nome 

de Maria Fátima Henriques Neves � REQ.º 4146/06 � PC 525/06, dado que se encontrava, 
até esta hora, a participar na reunião da C.P.C.J. � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

que se realiza às quintas-feiras de manhã. 
 
 O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se da reunião pelas 12,40 horas, após a 

discussão e aprovação dos processos de obras não incluídos na ordem do dia, não tendo 

regressado à reunião. 
 
            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 03.05.2007 

Acta n.º 09 

 

 3 

 
 

Antes de se entrar na ordem do dia da presente reunião, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho 
informou que este ano se comemoram 100 anos sobre a data do naufrágio do Salsinha, pelo que 

entende que a Câmara deverá assinalar esta data, tendo sugerido a colocação de uma lápide 

junto ao barco que se encontra na Praia da Vieira, ou até mesmo uma romagem ao cemitério 

onde se encontram sepultados os náufragos. 
Tendo em conta que não esteve presente qualquer proposta concreta sobre o assunto, o Sr. 

Presidente encarregou o Sr. Vereador Dr. João Pedrosa de trazer a uma próxima reunião a 

respectiva proposta, para apreciação pelo executivo. 
 

 




ORDEM DO DIA 

 

1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. �BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS - CONCURSO LIMITADO Nº01/2006 � DIRM�- 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO - RECTIFICAÇÃO 

 

3. CONCURSO PÚBLICO N.º 04/06 (DEEM) PARA  A EMPREITADA DE 

�AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DA TRUTAS� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - 

ADJUDICAÇÃO 

 

4. PEDIDO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DA LIGAÇÃO DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS AO COLECTOR MUNICIPAL 

 

5. RESUMO DE TESOURARIA 

 

6. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 







DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 03 de Maio, foram efectuadas 

apenas na base das informações que nos foram prestadas pelo executivo permanente e não 

decorrente da análise e observação dos processos antecipadamente, como era norma, na 

medida em que com a alteração de reunião para a parte da manhã (alteração para a qual os 

vereadores do PS não foram ouvidos como legalmente deviam ter sido) não nos foi possível 

aceder à consulta e análise dos processos e demais elementos presentes hoje em reunião de 

Câmara.�   





1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
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 REQ 630/07-PC118/07 � SGBTEC � TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS, LDA. 

 

Este processo foi retirado da ordem do dia para confirmação da conformidade, 

relativamente ao uso, com regulamento da Zona Industrial. 

 

 

575 - REQ 524/07 � PC 114/07 � Presente requerimento de SIMÕES SILVA & 

FILHOS,LDA., com sede na Rua dos Vasos n.º 5, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando 

a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício de habitação, sito na 

Rua 26, Lote 9, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do 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) Planta de implantação, à escala 1/200, executada sobre levantamento 

topográfico conforme previsto no ponto 2 do artigo 10º do RMEU e que 

constate a localização da bateria de contadores de água e de receptáculos 

postais;  

  

c) Cortes executados de acordo com o previsto no ponto 3 do artigo 10º do 

RMEU, que permitam confirmar o cumprimento da cércea máxima prevista 

para o lote. 

  

2. A previsão de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública; 

  

3. A instalação dos receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo com a 

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

de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro, devendo constituir uma bateria única, que deverá 

localizar-se em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via 

pública; 

  

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

rebocados e pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a 

altura de 0.80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura 

máxima de 0.70 m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do Art.º 3º 

do RMEU. No muro entre estremas, quando confinante com espaço público, 

deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite 

do passeio, não podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1.8 m;  
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5. Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria 

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

576 - REQ 885/07 � PC 267/98 � Presente requerimento de PEDRO MANUEL MATIAS 

RODA, com residência na Rua do Pinhal s/n, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da ampliação e alteração de uma 

moradia, sita na Rua do Pinhal, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

projectos de especialidades aplicáveis, nos termos do nº4 do aetº20º do Dec.Lei 

Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 

177/01 de 4 de Junho; 

  

2. Executar o passeio a que ficou obrigado aquando da aprovação do projecto inicial 

e de que foi notificado em 26/08/98, pelo ofício n.º 2124/98 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

577 - REQ 1424/07 � PC 36/06 � Presente requerimento de URCILIS-

CONSTRUÇÕES,LDA., com sede na Rua Álvaro Pires Miranda n.º 297 R/c; Loja 2, Quinta 

de Stº António, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita na Urbanização D. 

Leonor, Lote 18, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, com base na alínea a) do nº1 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho, por 

apresentar um piso destinado a garagem localizado em cave, sem que no entanto consiga 

garantir-lhe um acesso conforme se exige no ponto 5 do artigo 21º do RMEU. 

  

Mais deliberou informar que em falta estavam os seguintes elementos: 

  

1. Não apresenta planta de implantação executada sobre levantamento topográfico para 

o prédio, conforme lhe foi solicitado diversas vezes, insistindo na apresentação do 

levantamento que foi feito para o processo de loteamento; 

  

2. Representação no alçado lateral direito, do corpo de escadas de acesso ao alpendre a 

tardoz;  
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Delibera igualmente informar que os elementos entregues em sede de A.P. não 

permitiram sanar as questões que fundamentaram o projecto de decisão desfavorável. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

578 - REQ 1108/07 � PC 197/07 � Presente requerimento de NATÁLIA CONCEIÇÃO 

SOARES SILVA, com residência na Rua da Seixeira n.º 9, Freguesia de Moita e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 

da Seixeira n.º 9, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6.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, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura das fachadas, a 

forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

579 - REQ 1132/07 � PC 202/07 � Presente requerimento de MARIA ALICE MATOS 

SANTOS, com residência na Rua São Tomé e Príncipe n.º 39, Ordem, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua 

São Tomé e Príncipe n.º 39, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6.º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior." 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

580 - REQ 1663/06 � PC 767/04 � Presente requerimento de PASTELARIA RAINHA 

SANTA,LDA, com sede na Rua de Moçambique, n.º 20, Ordem, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento 

de restauração e bebidas, sito na Estrada dos Guilhermes, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir condicionado a: 

  

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

seguintes elementos: 
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a) Estimativa da obra, em conformidade com o mencionado na alínea i) do nº2 do 

artigo 11º da Portaria 1110/01 de 19/09; 

  

b) Calendarização da execução da obra em conformidade com o mencionado na 

alínea i) do nº2 do artigo 11º da Portaria 1110/01 de 19/09; 

  

c) Indicação da capacidade do estabelecimento de restauração, devidamente 

justificada, em função da área destinada ao serviço de utentes, em conformidade 

com o previsto no artigo 17º do DR 4/99 de ¼; 

  

d) Projectos de especialidades aplicáveis nos termos previstos no nº4 do artigo 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; 

  

 Deliberou igualmente informar que:  
  

1. O requerente fica obrigado a comparticipar n o pagamento das infra-estruturas 

em falta, no valor de 8.537,1 euros ( oito mil quinhentos e trinta e sete euros e um 

cêntimos + iva, dos quais corresponde 1.245,00 euros ( mil duzentos e quarenta e 

cinco euros) à rede de drenagem de águas residuais domésticas (1fracção *1.245,00 

euros) e 7.292,1 euros ( sete mil, duzentos e noventa e dois euros e um cêntimo) à 

rede de drenagem de águas residuais pluviais. 

 

2. De acordo com o previsto no ponto 3 do art. 25.º � ... o requerente deve, antes da 

emissão do alvará, celebrar com a Câmara municipal contrato relativo ao 

cumprimento das obrigações assumidas, ...�, beneficiando de redução proporcional 

das taxas por realização de infra-estruturas urbanísticas, nos termos a fixar em 

regulamento municipal.�.  

 

3. O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o disposto nos artigos 3.º e 

8.º do Dec.-Lei 292/2000, de 14-11, relativamente aos níveis sonoros decorrentes da 

sua laboração. Assim sendo, ao abrigo do n.º 10 do art. 5.º do DL 292/2000, de 14-

11, a emissão do alvará de licença de utilização deverá ser condicionado à 

apresentação de certificação de conformidade acústica, nos termos do n.º 11 do 

mesmo artigo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

581 - REQ 2979/06 � PC 542/06 � Presente requerimento de MARIA HELENA RICARDO 

SILVA, com residência na Estrada da Marinha Grande, Freguesia de Maceira e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um Instituto de Beleza, sito na 

Rua Alexandre Herculano n.º 8, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com o seguinte condicionalismo: 

  

- Apresentação no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos seguintes 

elementos: 
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a) Projectos de especialidades aplicáveis, nos termos previstos no nº4 do artigo 20º do 

Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 

177/01 de 4 de Junho, nomeadamente águas, esgotos e gás; 

  

b) Peça gráfica com localização de armário específico para produtos de limpeza do 

estabelecimento; 

  

Mais deliberou informar o requerente de que o funcionamento do estabelecimento deverá 

cumprir o disposto nos artigos 3.º e 8.º do Dec.-Lei 292/2000, de 14-11, relativamente aos 

níveis sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao abrigo do n.º 10 do art. 5.º 

do DL 292/2000, de 14-11, a emissão do alvará de licença de utilização deverá ser 

condicionado à apresentação de certificação de conformidade acústica, nos termos do n.º 

11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

582 - REQ 477/07 � PC 92/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 3, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 

04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme definido 

no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.5 Elementos esclarecedores quanto á localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.6 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso zero, 

tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 

  

1.7 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 08/04 

relativamente às seguintes questões: 

  

-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 
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1.8 A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

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

de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro;  

  

1.9 Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.10Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

583 - REQ 478/07 � PC 93/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 4, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do 

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme 

definido no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.5 Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.6 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso 

zero, tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 

  

1.7 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 

08/04 relativamente às seguintes questões: 
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-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro;  

   

1.9 Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.10Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

584 - REQ 479/07 � PC 94/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 5, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do 

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme 

definido no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.5 Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.6 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso 

zero, tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 
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1.7 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 

08/04 relativamente às seguintes questões: 

  

-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro;  

  

1.9 Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.10Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

585 - REQ 480/07 � PC 95/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 
de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 7, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do 

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme 

definido no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.5 Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 03.05.2007 

Acta n.º 09 

 

 12 

1.6 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso 

zero, tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 

  

1.7 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 

08/04 relativamente às seguintes questões: 

  

-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro;  

  

1.9 Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.10Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

586 - REQ 481/07 � PC 96/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 8, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do 

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme 

definido no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 
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1.5 Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.6 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso 

zero, tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 

  

1.7 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 

08/04 relativamente às seguintes questões: 

  

-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro;  

  

  

1.9 Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.10Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

587 - REQ 525/07 � PC 97/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 9, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do 

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme 

definido no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 
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1.4 Apresentar elementos escritos e escritos que satisfaçam o cumprimento do 

Dec.Lei 64/90 de 21/02, tendendo em conta que o edifício apresentado considera 

uma altura superior a 9m; 

  

1.5 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.6 Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.7 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso 

zero, tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 

  

1.8 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 

08/04 relativamente às seguintes questões: 

  

-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro;  

  

  

1.10  Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.11  Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

588 - REQ 526/07 � PC 98/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA, com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 

de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bregieiras, Lote 10, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 
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1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do 

Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 

177/2001, de 04/06; 

  

1.2 Planta à escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme 

definido no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Apresentar elementos escritos e escritos que satisfaçam o cumprimento do 

Dec.Lei 64/90 de 21/02, tendendo em conta que o edifício apresentado considera 

uma altura superior a 9m; 

  

1.5 Alterar a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.6 Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.7 Representar em corte a cota de soleira a que deverá ficar implantado o piso 

zero, tendo em conta o definido na planta de síntese do loteamento; 

  

1.8 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 

08/04 relativamente às seguintes questões: 

  

-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 21/98, de 04 de Setembro;  

  

  

1.10  Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.11  Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

589 - REQ 840/07 � PC 157/07 � Presente requerimento de EDUARDA MARTINS RINO, 
com residência na Rua de Leiria n.º 6, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando 
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conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua de Leiria n.º 6, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior." 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

590 - REQ 1009/07 � PC 178/07 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO 

MARQUES SOUSA, com residência na Rua Jornal A Autonomia n.º 40, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, 

sita na Rua Jornal A Autonomia n.º 40, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

591 - REQ 3503/06 � PC 620/06 � Presente requerimento de ANA PAULA FERREIRA 

FERNANDES, com residência na Estrada da Maceira n.º 36, Picassinos, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

telheiro, sito na Estrada da Maceira n.º 36, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

6º 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, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

do artigo 3º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, devendo o telheiro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

   - Ser amplo e aberto; 

  

   - O seu pé-direito não exceda, no ponto mais desfavorável, 2.40m;  
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   - A cobertura seja executada em telha cerâmica idêntica à da moradia; 

  

   - Deve ser solicitado aos serviços de fiscalização desta Câmara o alinhamento do 

respectivo telheiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

592 - REQ 253/07 � PC 52/07 � Presente requerimento de CARLOS ALBERTO MARTINS 

GOMES PEDROSO, com residência na Rua das Rosas n.º 57, Pedra, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

muro, sito na Rua das Rosas n.º 57, Pedra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

6º 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, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

do artigo 3º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

  a) O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

  

b) O muro não poderá exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

terreno, sendo que, numa extensão de até 1,50 m, a contar do limite do espaço público, 

não poderá exceder a altura de 0,80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados 

com a altura máxima de 0,70 m.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

593 - REQ 1476/06 � PC 571/05 � Presente requerimento de ANA PAULA COELHO 

FERREIRA COIMBRA, com residência na Rua da Boavista n.º 17, Boavista, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

estabelecimento comercial, sito na Avª José Gregório n.º 166, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

594 - REQ 915/07 � PC 970/02 � Presente requerimento de RUI MANUEL FERREIRA 

GOMES, com residência na Rua Furriel Fernando Nunes Duarte n.º 11, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 
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construção de uma moradia, sita na Rua Furriel Fernando Nunes Duarte, Sitias, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir.  

 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

595 - REQ 1554/07 � PC 278/07 � Presente requerimento de VDS-COMÉRCIO DE 

PLÁSTICOS, LDA., com sede na Rua da Áustria n.º 77, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação da abertura de um portão de acesso, sita na Rua da Áustria n.º 

77, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir a abertura de um portão de acesso para o lote 14 da Zona Industrial da Marinha 

Grande sobre a R. de Espanha, condicionado à apresentação, no prazo de 30 dias a contar 

da data da notificação, de nova planta de implantação e de arranjos exteriores, na qual se 

verifique, após a alteração proposta ao nível de entrada, circulação e saída de veículos, o 

cabal cumprimento das normas regulamentares de uso do solo no interior do lote em 

causa constantes no Regulamento do PP da Zona Industrial da Marinha Grande, 

nomeadamente no que respeita à percentagem mínima de 35% de área permeável no 

interior do mesmo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




2 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS - CONCURSO LIMITADO Nº01/2006 � DIRM�- PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO - RECTIFICAÇÃO 

 

 

596 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de trinta 

de Novembro de dois mil e seis foi deliberado aprovar o pedido de prorrogação de prazo de 

execução, solicitado pelo empreiteiro, conforme informação da DIRM com a ref. smv/40/60. 
 
Porém, no parágrafo que refere aprovar a prorrogação legal do prazo de execução por 15 dias 

na empreitada, onde se lê: 
 
�Beneficiação da Rua dos Poços � Embra� 

deve ler-se: 

�Beneficiação da Rua Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras� 

 
A Câmara depois de analisar o pedido, delibera proceder à rectificação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/06 (DEEM) PARA  A EMPREITADA DE 

�AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DA TRUTAS� �  ANÁLISE DE PROPOSTAS - 

ADJUDICAÇÃO





597 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Ampliação da Escola 

EB das Trutas�, acta e relatório da Comissão de Abertura do Concurso e Relatório da 

Comissão de análise das propostas, propondo a adjudicação à firma: �Henrique Querido, 

Lda�, pelo valor de 274.943,78 euros (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta 
e três euros e setenta  e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 

execução de 150 dias. 
 
A Câmara depois de analisar aqueles documentos e concordando com os fundamentos de 

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

nos termos do art.º 101º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, na qual não foram 

apresentadas quaisquer observações pelos concorrentes delibera adjudicar à firma 

�Henrique Querido, Lda�, pelo valor de 274.943,78 euros (Duzentos e setenta e quatro 

mil, novecentos e quarenta e três euros e setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor e prazo de execução de 150 dias, a empreitada de �Ampliação da Escola EB 

das Trutas�, bem como aprovar a minuta do contrato a realizar com a referida empresa. 

Mais delibera designar como seus representantes para fiscalizar a obra, a Senhora Eng.ª 

Ludmila Berardo e para chefiar como fiscal da obra a Senhora Eng.ª Maria João 

Oliveira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


4 - PEDIDO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DA LIGAÇÃO DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS AO COLECTOR MUNICIPAL





598 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na sequência 

do pedido da  Firma �Iberoalpa Portugal � Embalagens Plásticas Unipessoal, Ldª�, com sede na 

Estrada da Nazaré, 224, Amieirinha, Marinha Grande, para obtenção de Certidão comprovativa 

da ligação dos efluentes domésticos da empresa, ao colector municipal. 
 
A Câmara depois de analisar o pedido e face à Informação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, de que a rede predial de drenagem de águas residuais domésticas da 

empresa, se encontra ligada ao colector doméstico público e que os efluentes produzidos 

pela empresa são exclusivamente águas residuais resultantes dos sanitários, delibera 

certificar que não se vê inconveniente na emissão da Certidão solicitada. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





5 - RESUMO DE TESOURARIA 
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Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dois de Maio de dois mil e sete, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.483.726,73� (dois 

milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e seis euros e setenta e três 

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. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

3. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À 

DIVERGÊNCIA DE DATAS NOS CARIMBOS DE ENTRADA DA CÂMARA 

MUNICIPAL EXISTENTES NO ORIGINAL E DUPLICADO DO 

DOCUMENTO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA DECISÃO FINAL 

PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 

02/05 

 

4. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AO MUSEU DO 

VIDRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

5. �ESTRADA ATLÂNTICA � CONCURSO PÚBLICO N.º08/00 � DOM 

 

6. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

7. ESPAÇO DE RECREIO PARA CRIANÇAS NO �ESPAÇO BAMBI� 

 

8. 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 




1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

 

599 - REQ 4328/06 � PC 759/06 � Presente requerimento de CADIMES-COMPRA E 

VENDA DE IMOVEIS, LDA, com sede na Rua de Leiria n.º 58, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de 
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ampliação de uma unidade fabril e do destaque de uma parcela de terreno, sito em Rua de 

Leiria n.º 58, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar ser viável o pedido apresentado sendo que, em eventual apresentação de 

projecto instruído com base nestes pressupostos, o mesmo deverá reger-se pelos 

parâmetros e índices urbanísticos veiculados pelo PDM, em vigor, nomeadamente: 

  

1. A parcela remanescente, que indica ter 3.234m2 e propõe utilizar para fins 

habitacionais e serviços, ficará sujeita aos seguintes parâmetros urbanísticos, 

atendendo ao facto de se localizar em Área Central da Marinha Grande: 

  

a)  Densidade habitacional máxima � 60f/ha 

  

b) Cércea máxima - 7 pisos 

  

c) Índice de construção bruto � 1 

  

d) Estacionamento - 1 lugar/1f/habitação 

 1 lugar / 50m2 de área coberta para comércio e serviços de 200m2 a 1000m2 

 1 lugar / 25m2 de área coberta para comércio e serviços de 1000m2 a 

2500m2 

  

2.  A parcela a destacar,  onde se localiza a unidade industrial, ficará com 11.116m2 e 

fica sujeita aos seguintes indicadores urbanísticos: 

  

a) Percentagem de ocupação � 50%  (possíveis 5558m2 � propostos 4236m2)  

  

b) índice volumétrico máximo � 5m3/m2 

  

c) Afastamentos � 3mlaterais  

                         - 5m frontais 

                         - 10m tardoz 

  

d) Estacionamento mínimo dentro do lote � 1 lugar /50m2 de construção 

  

Sendo que a alínea c)  não exige que seja respeitada apenas na parte da construção 

existente e devidamente licenciada, que encosta ao prédio confinante a nascente.  

  

Mais deliberou informar que qualquer pedido de licenciamento para o local carece de 

prévia autorização por parte da EDP, atendendo o facto de o prédio ser cruzado por 

linhas de média e alta tensão; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
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600 - REQ 1419/07 � PC 482/06 � Presente requerimento de JOAQUIM DOMINGUES 

CRUZ, com residência no Largo Emidio Cruz, Fracção C, 1º andar, Cruzes, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um edifício habitacional, sito em Cruzes, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação das especialidades aplicáveis nos termos previstos no nº4 do artigo 

20º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. 

Lei 177/01 de 4 de Junho; 

 

2. Apresentar peças gráficas que permitam verificar o cumprimento do disposto no 

regulamento de Segurança Contra Incêndios, D.L. nº66/95 de 8/4, relativamente  

ao controlo da poluição de ar e fumo na cave, devendo indicar as entradas e saídas 

de ar (Artº 25º, 26º, 29º, 30º e 32º); 

 

3. A instalação dos receptáculos postais domiciliários, seja efectuada de acordo com a 

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

de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro; 

 

4. Apresentar peça gráfica com a localização da bateria de contadores que deve ficar 

instalada no limite da propriedade virada para a via pública de tal forma que 

permita o acesso directo dos funcionários destes serviços; 

 

5. Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria 

na futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente passeis, com dimensões, 

materiais e alinhamentos a serem definidos oportunamente pelos serviços técnicos 

desta câmara.  

 

7. Os muros de delimitação lateral da propriedade que pretende construir com 1,80m 

de altura, terão de ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e pintados 

e, quando confinantes com espaço público, numa extensão até 1,50m a contar do 

limite do passeio, não podem exceder a altura de 0,80m, podendo contudo ser 

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70m, de acordo com 

as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

601 - REQ 1366/07 � PC 247/07 � Presente requerimento de MARIA HELENA MOTA 

FILIPE GANDARA, com residência na Estrada da Garcia n.º 54, Engenho, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, 

sita em Rua Adolfo Leitão n.º55, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

602 - REQ 1335/07 � PC 245/07 � Presente requerimento de AREIAGOLD-ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS E HOTELEIRAS,S.A., com sede na Avenida da Liberdade n.º 1, S. Pedro de 

Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação de via 

publica, em S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

   a) Os amassadouros e depósitos devem ficar no interior dos tapumes a construir na  

obra, devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Art.º 36º e 38º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

   

   b) A marcação da ocupação será feita pelos serviços de fiscalização. 

 

   c) Durante o período estabelecido pelo Regulamento para interdição de obras em 

virtude da época balnear, deverá retirar na totalidade todo e qualquer elemento que 

ocupe a via publica , devendo deixar esta em condições plenas de funcionamento e fruição 

pela população. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

603 - REQ 1049/07 � PC 185/07 � Presente requerimento de MARIA ALCIDE 

CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS, com residência na Rua Principal n.º 32, Albergaria, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de 

uma moradia, sita em Rua da Escola Velha, Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

604 - REQ 1142/07 � PC 204/07 � Presente requerimento de MANUEL MARIA 

GREGÓRIO, com residência na Rua da Fonte Velha n.º 4, Albergaria, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita em 

Rua Central, Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6º do Dec.Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Dec.Lei 

177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, das 

cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

605 - REQ 1418/07 � PC 834/04 � Presente requerimento de VASCO ALEXANDRE NETO 

MORGADO, com residência na Rua do Açude n.º 24, Albergaria, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita em Rua do Açude, 

Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos de especialidades apresentados, nomeadamente da rede predial de 

águas e esgotos e de alterações ao projecto de estabilidade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

606 - REQ 1181/07 � PC 678/06 � Presente requerimento de LUCIA MARIA LOURENÇO 

PEDRO VILELA, com residência na Rua 52, n.º 62, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

bifamiliar e muros, sito na Rua 52, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

  

1.    Apresentar no prazo máximo de 6 meses a contar da data da notificação, dos 

seguintes elementos: 

  

         a)- Projectos de especialidades aplicáveis, previstos no nº5 do artigo 11º da Portaria 

1110701 de 19 de Setembro; 
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2. Executar passeio em ambas as frentes das Ruas, ( Rua Circular e Rua 52), com 

dimensão de 1,60m de largura e alinhamentos a indicar pelos serviços técnicos desta 

autarquia. 

  

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

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

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

04 de Setembro; 

  

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

pintados. 

  

5.  O muro confinante com a via pública não deverá exceder a altura de 0,80m, 

podendo contudo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 

0,70m, de acordo com as alíneas a) e b) do nº4 da alínea x) do artigo 3º do RMEU. 

  

6. Nos muros entre estremas quando confinantes com espaço público, deverá aplicar-

se a alínea anterior, numa extensão de até 1,50m, a contar do limite do passeio, não 

podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1,80m; 

  

7. Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

607 - REQ 1628/07 � PC 729/99 � Presente requerimento de CONSTRUÇÕES COELHO E 

FERREIRA,LDA., com sede na Rua dos Coelhos, Segodim, Freguesia de Monte Real e 
Concelho de Leiria, solicitando a aprovação de novas peças desenhadas e alterações aos 

projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um 

edifício habitacional, sito em Lameirão, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

1. Apresentar, relativamente ao piso da cave, elementos gráficos que permitam 

avaliar do cumprimento do disposto no D.L. n.º 66/95 de 08/04, relativamente ao 

controlo de poluição de ar e fumo no piso (Artº25º, 26º, 29º, 30º e 32º). 

2. Planta do piso zero sem o corpo de escadas a tracejado, atendendo a que não têm 

qualquer correspondência com o corpo de escadas existente. 

3. reorganizar convenientemente as câmaras corta-fogo existentes a nível do piso -1, 

atendendo a que apresentam uma parede na perpendicular, no centro dos 

compartimentos, que os transforma numa espécie de labirintos. Assim, deverão ser 

demolidas ou vedados os dois pequenos espaços dela resultantes, bem como alterar 

o sentido de abertura da porta dos arrumos localizada na câmara corta-fogo 

existente mais a nascente; 
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Deliberou também deferir os projectos de alteração à rede predial de águas e esgotos, 

atendendo a que as alterações propostas não agravam as condições iniciais de 

licenciamento, por não alterarem as ligações á rede pública existente; 
  
Deliberou ainda informar que os projectos de especialidades apresentados se enquadram 

no disposto no n.º8 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, atendendo a que sendo que o 

técnico que os subscreve se encontra inscrito em associação pública, constituindo tal facto 

razão para excluir a sua apreciação prévia pelos serviços municipais 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei favoravelmente mas passo a registar que discordo do licenciamento inicial por entender 

que devia ter sido exigido loteamento.� 

 

 

608 - REQ 975/06 � PC 853/03 � Presente requerimento de RAFAEL FRANCISCO LINO, 
com residência na Estrada da Mata n.º 10, Caridade, Freguesia de N. Sra. Da Caridade e 

Concelho de Ourém, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de dois barracões para armazém, sitos na Rua Nova 

do Moinho, Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados, com o condicionalismo de aquando 

do levantamento da licença de construção, apresentar projecto da rede de gás 

devidamente aprovado pela respectiva entidade licenciadora. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

609 - REQ 1395/07 � PC 107/06 � Presente requerimento de SÉRGIO MIGUEL NETO 

FAZENDEIRO, com residência na Rua da Ponte da Eiria n.º 6, R/c, Escoura, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, sita na 

Travessa do Poço da Ribeira, Escoura, Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades apresentados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

610 - REQ 996/07 � PC 1054/99 � Presente requerimento de MANUEL JESUS 

FRANCISCO, com residência na Rua de Fátima n.º 120, Caldelas, Freguesia de Caranguejeira 

e Concelho de Leiria, apresentando declaração técnica e pedido de emissão de alvará de licença 
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de construção referente ao processo de licenciamento da construção de um bloco habitacional, 

sito em Urb. Vergieiras, Lote 75, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

611 - REQ 1333/07 � PC 28/01 � Presente requerimento de PAULO JORGE ALVES 

PIRES, com residência na Rua dos Fundadores n.º 8, Picassinos, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento de um 

bloco habitacional e comercial, sito em Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

  

Deliberou ainda informar que deverá apresentar projecto das especialidades aplicáveis. 

Caso as alterações efectuadas às redes prediais se enquadrarem no conteúdo descrito no 

artigo 128º n.º 4 b) 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, poderá apresentar tais elementos nos termos 

ali indicados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

612 - REQ 644/07 � PC 291/06 � Presente requerimento de HENRIQUE JOSÉ REMIGIO 

GUERRA, com residência na Rua das Sorraipas n.º 27, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

telheiro, sito em Rua das Sorraipas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, condicionado à apresentação no prazo de seis meses a contar da data da 

notificação, o documento da Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande com a 

área resultante da junção do seu prédio ao confinante a Poente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

613 - REQ 784/07 � PC 159/04 � Presente requerimento de VITOR HUGO CRUZ JESUS, 
com residência na Avª Vitor Gallo n.º 166B, Lote 20, 1º Fr., Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos da rede predial de águas e esgotos 

referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muro, sita 

na Rua dos Bentos, Lote 6C, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 03.05.2007 

Acta n.º 09 

 

 28 

Deferir os projectos de especialidades apresentados, nomeadamente rede predial de águas 

e esgotos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

614 - REQ 4146/06 e REQ 332/07 � PC 525/06 � Presentes requerimentos de MARIA 

FÁTIMA HENRIQUES NEVES, com residência na Rua Arrabal da Ponte n.º 780-520, 
Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

estabelecimento de bebidas, sito em Avª Dr. José Henriques Vareda, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
A Câmara, apreciado o processo, delibera: 

 

1º - Informar nos termos do art.º 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo 

(audiência prévia escrita) do projecto com parecer a propô-lo para indeferimento pelo 

facto de apresentar construção executada em terreno público e fora do polígono do lote 

em que se insere o estabelecimento em causa, sendo passível de indeferimento ao abrigo 

da alínea a) do n.º 1 do artº 20º  do Dec-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Dec-Lei 177/2001, de 4 de Junho, dispondo de 15 dias após notificação para 

apresentação das alegações que entenda necessárias; 

 

2º - e notificá-la para, no prazo de 20 dias proceder à remoção da escada construída ilegal 

e abusivamente sobre a empena Sul do edifício. 

Mais se notifica que no caso de não ser cumprida esta notificação a Câmara executá-la-á 

cobrando-lhe as despesas que tal trabalho ocasionar. 

 

A Câmara delibera ainda cometer ao Gabinete de Apoio Jurídico que instaure os 

procedimentos sancionatórios para instauração da contra-ordenação relativa a esta 

infracção. 

E aos Serviços de Fiscalização o acompanhamento da evolução da situação, e, findo o 

prazo acima estabelecido, habilitarem o executivo com o ponto da situação da demolição 

determinada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

615 - REQ 1311/07 � PC 482/04 � Presente requerimento de MARIA GUILHERMINA 

MARQUES NETO ABREU SOUSA, com residência na Rua das Laranjeiras n.º 36, Engenho, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo 

inicial de licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia e construção de garagem e 

alteração de uso, sita em Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir o projecto de alterações, assim como a alteração ao uso de habitação para 

comércio e/ou serviços. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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616 - REQ 1460/07 � PC 613/05 � Presente requerimento de CARLOS,PAIVA E FILHOS, 

SA, com sede na Rua Nova do Moinho de Cima, Apartado 267, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional e garagens, sito em 

Juncal, Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após analise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos de especialidades apresentados, nomeadamente rede predial de águas 

e esgotos, com o condicionalismo de apresentar novas peças desenhadas, na qual preveja a 

eliminação do poço absorvente para cada fogo e de prever apenas um ramal para o 

edifício e não um ramal por fracção conforme proposto. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

617 - REQ 476/07 � PC 91/07 � Presente requerimento de MORGADO RUIVO & FILHOS-

CONST.CIVIS, LDA., com sede na Rua da Relvinha n.º 11, Freguesia de Boavista e Concelho 
de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um edifício 

habitacional, sito em Bergieiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

1.1 Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 

04/06; 

  

1.2 Planta á escala 1/200 executada sobre levantamento topográfico conforme definido 

no ponto 2 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.3 Cortes instruídos conforme estabelecido no ponto 3 do artigo 10º do RMEU; 

  

1.4 Apresentar elementos escritos e escritos que satisfaçam o cumprimento do Dec.Lei 

64/90 de 21/02, tendendo em conta que o edifício apresentado considera uma altura 

superior a 9m; 

  

1.5 Altera a denominação de �sala de Condomínio�, para �Arrecadação do 

Condomínio�; 

  

1.6 Elementos esclarecedores quanto á localização das condutas de admissão de ar 

para os espaços interiores. 

  

1.7 Elementos gráficos que permitam avaliar do cumprimento do D.L 66/99 de 08/04 

relativamente ás seguintes questões: 
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-    Controlo da poluição de ar e fumo nos pisos (artigos 25º, 26º, 29º, 30º e 32º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar. 

  

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

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

de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro;  

  

1.10 Apresentação do projecto de requalificação do espaço público confinante com os 

arruamentos a norte e nascente. 

  

1.11 Assunção de uma bateria única de contadores de água, que se deverá localizar no 

exterior, em parte comum do edifício, junto à entrada contígua com a via pública. 

  

1.12 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se 

a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de 

vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
O Sr. Presidente esteve ausente durante a discussão e votação deste processo. 

 

 

618 - REQ 1622/07 � PC 665/06 � Presente requerimento de JOSÉ FERREIRA OLIVEIRA, 
com residência na Rua 1º Dezembro n.º 44, Amieirinha, Freguesia  e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da legalização e alteração de 

uma moradia unifamiliar, sita na Rua 1º Dezembro, Amieirinha, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos: 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis, nos termos do nº4, do artigo 20º, do Dec. 

Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 

177/01 de 4 de Junho; 

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua 1º de 

Dezembro, cujo alinham,ento, dimensões e materiais do mesmo deverão ser 

oportunamente solicitados aos serviços competentes desta câmara; 

  

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

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

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

de 04 de Setembro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

619 - REQ 506/07 � PC 192/06 � Presente requerimento de ALICE DOMINGUES 

FERREIRA SANTOS, com residência na Rua dos Pimentas n.º 4, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao 
processo de licenciamento da construção de duas moradias e muros, sitas na Travessa dos 

Pimentas Norte, Engenho, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos de especialidades apresentados, com o condicionalismo de apresentar 

dentro do prazo anteriormente estipulado para a entrega das especialidades de: 

  

1) Um novo projecto para a rede de esgotos, dado que em vez de fossa estanque, 

deverá prever a extensão do colector até á rua dos Pimentas, compreendendo 

caderno de encargos e estimativa relativamente às obras em causa. 

  

2) Um projecto retificativo para a drenagem de águas residuais pluviais, na qual 

deverá prever a drenagem para o terreno permeável envolvente à construção e não 

para espaço público como proposto. 

 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À DIVERGÊNCIA 

DE DATAS NOS CARIMBOS DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL 

EXISTENTES NO ORIGINAL E DUPLICADO DO DOCUMENTO DE 

IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA DECISÃO FINAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 02/05 





620 - Presente cópia da 1ª folha do duplicado de impugnação judicial entregue na Câmara 

Municipal com carimbo de entrada de 04/09/06. 
 
Presente cópia de decisão judicial proferida pelo Tribunal Judicial da Marinha Grande em 

02/06/2006 . 
 
Presente cópia do despacho proferido em 20/03/07 pelo Ministério Público do Tribunal da 

Relação de Coimbra. 
 
Tendo em consideração que: 
 
Na sequência de impugnação judicial da decisão final proferida pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal no âmbito do processo de contra-ordenação n.º 02/05, no qual é arguida a Sociedade 

Marinheiros Auto, Lda, condenada ao pagamento de coima e custas no valor total de 7 544,50 
�, foi enviado no dia 11 de Setembro de 2006 para o Tribunal Judicial da Marinha Grande, nos 

termos do n.º 1 do artigo 62º do Regime Geral das Contra-Ordenações, o respectivo processo 

contra-ordenacional.  
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Em Dezembro de 2006 compareceu nesta Câmara Municipal a mandatária da arguida acima 

identificada, Dra. Ana Rodrigues, solicitando que a Câmara emitisse uma declaração na qual 

atestasse que havia procedido à entrega na Câmara Municipal, no dia 04/09/06, do documento 

de impugnação judicial, tal como consta do carimbo aposto pelo Gabinete de Relações Públicas 

no duplicado da impugnação judicial que à data lhe foi entregue, uma vez que o documento 

original da impugnação judicial enviado para o Tribunal Judicial da Marinha Grande 

juntamente com o respectivo processo de contra-ordenação tem o carimbo de entrada aposto 

pela Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal com a data de 06/09/06, sendo por tal 

facto esta a data de entrada que o Tribunal considerou para os devidos efeitos legais. 
 
Constando no referido processo de contra-ordenação o documento original de impugnação 

judicial com o carimbo de entrada na Câmara referindo �Câmara Municipal do Concelho da 

Marinha Grande - entrada 06/09/06�, o Tribunal rejeitou-o com fundamento na 
extemporaneidade do mesmo, considerando que o prazo para apresentação do referido 

documento na Câmara havia findado em 05/09/06. 
 
 Até Dezembro de 2006 e face ao desconhecimento dos factos acabados de relatar, os restantes 

serviços da Câmara Municipal sempre assumiram o dia 06 de Setembro de 2006 como data de 
entrada na Câmara da impugnação judicial da decisão final proferida em 03/08/2006 no âmbito 

do Processo de Contra-Ordenação n.º 02/05. 
 
A existência de duas datas distintas de entrada no duplicado e original do documento de 

impugnação judicial mencionado, conduziu nomeadamente a que: 
 O G.A.J., responsável pelo envio dos processos de contra-ordenação ao Tribunal no 

prazo legal de 5 dias, contados da data de entrega da impugnação judicial na Câmara, 

tendo iniciado a contagem do prazo a partir do dia 06/09/06, data constante no original 
do documento que para o efeito lhe foi enviado, entregou o processo fora do prazo 
legalmente estipulado; 

 O Tribunal Judicial da Marinha Grande, tendo igualmente tido em conta a data do 
carimbo constante no documento original de impugnação judicial junto ao processo, isto 

é, 06/09/06, não aceitou o recurso da arguida, considerando que esta havia ultrapassado 

o prazo legal de entrega do mesmo na Câmara Municipal. 
 A arguida Marinheiros Auto, Lda recorreu para o Tribunal da Relação de Coimbra, 

tendo para o efeito apresentado o duplicado da impugnação judicial apresentado na 

Câmara e que à data lhe fora entregue, no qual consta o carimbo de recepção do 

Gabinete de Relações Públicas com data de 04/09/06, tendo o Ministério Público do 

referido Tribunal, mediante despacho proferido em 20/03/07, posto em causa tal data 
por se encontrar manualmente aposta, dando prevalência à data colocada pelo Secção de 

Expediente Geral e, consequentemente, julgando improcedente o recurso apresentado. 
 
Dada a necessidade de averiguar os factos que conduziram à existência de datas de entrada 

diferentes no duplicado e no original da impugnação judicial entregues pessoalmente no 

Gabinete de Relações Públicas pela mandatária da arguida Marinheiros Auto, Lda. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea d) do n.º7 do art. 64º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 e n.º 2 do artigo 85º do 

D.L. n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local -, ordenar a instauração do respectivo processo 

de inquérito para apuramento das circunstâncias que conduziram à colocação de 
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carimbos com datas diferentes no original e duplicado da impugnação judicial 

apresentada.  

 

Mais delibera, de acordo com o artigo 51º do D.L. n.º 24/84, de 16 de Janeiro, nomear 

Inquiridor do Processo de Inquérito a funcionária Dr.ª Fernanda Oliveira, Técnica 

Superior (Jurista). 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





4 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AO MUSEU DO 

VIDRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007





621 - Presente o pedido de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso nos Museus Municipais 

� a realizar no âmbito das Comemorações do Dia Internacional dos Museus nos dias 17 e 18 de 
Maio de 2007.  
 
Tratando-se o dia 17 de Maio feriado municipal e como forma de o celebrar promovendo a 
história e cultura vidreira junto dos marinhenses; atendendo ainda à importância que a 

celebração do Dia Internacional dos Museus em todo o mundo � 18 de Maio � tem assumido 
junto da comunidade local através do desenvolvimento de diversas actividades pedagógicas e 

culturais, e à semelhança de anos anteriores, propõe-se a concessão de isenção de taxas de 

ingresso nos Museus Municipais nos dias 17 e 18 de Maio de 2007 a todos os seus visitantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7, do Capítulo II 

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

das taxas de ingresso nos Museus Municipais, para todos os visitantes, nos dias 17 e 18 de 

Maio de 2007. 

 

Esta deliberação foi tomada por  unanimidade. 







A reunião foi interrompida pelas 13,00 horas, para almoço, rendo sido retomada pelas 

17,30 horas.  

 



 

A presente reunião foi iniciada pelas 17,30 horas, para atendimento ao público, tendo 

estado presentes os seguintes membros do executivo: 

 
 Sr. Presidente da Câmara; 
 Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho; 
 Sr. Vereador Dr. João Alfredo Pedrosa; 
 Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira; 
 Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira. 

 
 
Os Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr. Álvaro Pereira não estiveram presentes. 
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ATENDIMENTO AO 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). 

 

 

Foi atendida a Sr.ª Albertina Maria Esteves, que possui uma casa em Vieira de Leiria, na Rua 
do Barqueiro, n.º 20, construída em 1994/95, em nome do seu marido, Joaquim Martins 
Antunes, que tem duas fossas, que enchem muito rapidamente, pelo que tem que as despejar 
todas as semanas, diz que os esgotos passam perto da sua casa, e por isso pretende estar ligada 
à rede. 
 
O Sr. Presidente disse que uma vez que só agora, durante o atendimento, é que foi possível 

identificar o loteamento onde se insere o seu lote, e dado que neste momento já não é possível 

requerer o processo de licenciamento da sua casa ao arquivo, que logo que o mesmo lhe chegue 
à mão irá analisá-lo, face às dúvidas agora levantadas, para poder saber o que foi licenciado e 

exigido na altura. 
Pediu à munícipe que volte na próxima 5.ª feira para obter mais informações. 
 
 
Depois de terminado o atendimento ao público, foram ainda apreciados e votados os 

seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia. 

 

 

5 - �ESTRADA ATLÂNTICA � CONCURSO PÚBLICO N.º08/00 � DOM 

 

 

622 - Presente ofício da firma �Construções Pragosa, Lda�  na qual apresenta mapa de revisão 

de preços no valor de 125.461,81� (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta  e um 
euros e oitenta e um cêntimos). 
 
Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª mldg/01/07 e mapa de revisão de preços, que se 

anexa, propondo a aprovação do mapa de revisão de preços da empreitada �Estrada Atlântica�, 

tendo em conta o último Cronograma Financeiro aprovado em Reunião de Câmara no dia 22 de 

Agosto de 2002, em que há direito ao pagamento de indemnização. 
 
A Câmara Municipal apreciou os documentos supramencionados, e de acordo com a 

informação com a ref: mldg/01/07, que se anexa (Anexo 1), delibera aprovar a revisão de 

preços relativa à empreitada �Estrada Atlântica� adjudicada à firma �Construções 

Pragosa, Lda�  concurso público n.º08/00-DOM no valor total de 94.290,71� (noventa e 

quatro mil duzentos e noventa euros e setenta e um cêntimos), de acordo com o disposto 

no artigo 199º do Decreto-Lei n.º59/99 de 2 de Março e Decreto-Lei n.º348-A/86 de 16 de 

Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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6 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

 

623 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº02/2007 datada de 26.02.07 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 

suporte das despesas com a reparação e  substituição de instrumentos da Orquestra Ligeira da 

Marinha Grande, da Junta de Freguesia da Marinha Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-314 
Marinha Grande, e tendo em conta o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta 

de Freguesia, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº6 do artigo n.º 64 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 à 

Junta de Freguesia da Marinha Grande: 

 

1. comparticipação nas despesas para a substituição e reparação de alguns 

instrumentos em 2532,70� (dois mil quinhentos e trinta e dois euros e setenta cêntimos) 

correspondente a 75% do valor total de 3376,94�, mediante a  apresentação dos 

documentos comprovativos dessa despesa. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-187. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7  - ESPAÇO DE RECREIO PARA CRIANÇAS NO �ESPAÇO BAMBI� 

 

 

624 - Presente o projecto de renovação do parque situado no Bambi, destinado ao recreio 

das crianças, elaborado pela DOPU, que foi apreciado pelo executivo, tendo sido 

deliberada a sua aprovação, retirando-lhe o acesso para deficientes, a ser construído 

numa fase posterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

8 - 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

 

625 - Presente proposta da 7ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
6ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 66.500 euros nos reforços e 

66.500 euros nas anulações; 
6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 72.000 euros nos 
reforços e 72.000 euros nas anulações; 
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6ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 7.500 euros nos 
reforços e 7.500 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 7ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, nos termos da alínea d), do n.º 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

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

horas, depois de ter sido interrompida durante o período das 13,00 horas ás 17,30 horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Chefe da 

Secção de Expediente Geral, 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 

 

 

 

O Vice- Presidente 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


