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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia 

dezanove de Abril de dois mil e 

sete.        

 

 

 

 

Aos dezanove dias do mês de Abril 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 9,45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr. ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira ausentou-se da reunião nos seguintes períodos: 

 Das 10,45 horas, após a discussão e votação do REQ. 1376/07 � PC 651/98, em 
nome de VITOR JOÃO NOBRE MARQUES,  até às 11,20 horas, quando 

decorria a discussão e votação do REQ. 2786/05 � PC 585/05, em nome de 
JOSÈ AGOSTINHO DINIS; 

 Das 11,50 horas, durante a discussão do REQ. 768/07 � PC 141/05, em nome 
de JOSÉ GASPAR NETO, até às 12,00 horas, após a discussão e votação do 

REQ. 897/06 � PC 161/06, em nome de DIA PORTUGAL, S.A. 
 
            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. 
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1. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS LOTEAMENTO 
 

3. 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

4. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 

2006 

 

5. INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 

2006 

 

6. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SAPINHA E RUA DA FONTE SANTA À 

MOITA� 

 

7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAVADINHA � MOITA� 

 

8. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�ARRANJO PAISAGÍSTICO DA CERCA E DA CIRCULAR AO CENTRO 

TRADICIONAL � INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS 

SUBTERRÂNEAS - PÓLIS� 

 

9. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ALEXANDRE 

HERCULANO E DIOGO STEPHENS� 

 

10. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL LARANJEIRO GUERRA� 

 

11. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS E ARRUAMENTOS DA ÁREA 

ENVOLVENTE DA CERCA� 

 

12. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 
 

13. �REPARAÇÃO DAS PAREDES EXTERIORES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA 

GNR� �  AJUSTE DIRECTO N.º 23/06 � DEEM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

14. �ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA PRIMÁRIA DO PILADO N.º 1� �� 

CONCURSO LIMITADO N.º 18/00 � DEEM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

15. �REABILITAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA PASSAGEM� �  CONCURSO 

LIMITADO N.º 07/00 � DEEM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

16. �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BREJO - MOITA�  � CONCURSO 

LIMITADO N.º 18/06  � SUSPENSÃO DE TRABALHOS 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 4 

17. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 

18. APROVAÇÃO DE SUBSIDIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DA SDR 

PILADO E ESCOURA 

 

19. APROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E AREIA PARA OFERTA 

À SDR PILADO E ESCOURA 

 

20. APOIO À ACIMG PARA REALIZAÇÃO DA INICIATIVA �CARNAVAL DO 

COMERCIANTE� 

 

21. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE APOIO AOS AGRUPAMENTOS 

DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA MATERIAL DIDÁCTICO 

 

22. VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 
 

23. TUMG, E.M � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE - 

RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2006 

 

24. RELACIONAMENTO CÂMARA/TUMG NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DESTA  ÀQUELA   
 

25. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 







1 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 REQ. 3534/06 � PC 625/06 � ALFREDO DUARTE FÉTEIRA 

Este processo foi retirado da ordem do dia, pelo que não foi apreciado nem votado. 

 

 REQ. 2196/06 � PC 408/06 � DAVID GOMES HENRIQUE 

 

Este processo foi retirado da ordem do dia, pelo que não foi apreciado nem votado.  

 

 

467 - REQ 979/07 � PC 170/07 � Presente requerimento de PEDRO LOFF., com residência 

na Rua Professor Fernando da Fonseca n.º 25, 4º Dto, Lisboa, dando conhecimento das obras 

de beneficiação de uma moradia, sita na Praceta 25 de Abril, R/c, 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 
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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. 
 
 

468 - REQ 1160/07 � PC 209/07 � Presente requerimento de JUDITE NETO OLIVEIRA 

FERREIRA GANDARA SILVA, com residência na Av. José Gregório, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando autorização para ocupação de via pública, em Rua Helena 

Lopes Vieira n.º 5, S. Pedro de Moel, 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. 

  

No que respeita à ocupação da via pública, deliberou deferir com os seguintes 

condicionalismos: 

  

   a) Os amassadouros e depósitos fiquem no interior dos tapumes a construir na obra, 

devendo estes estar de acordo com o previsto nos Art.º 36º e 38º do RMEU (Regulamento 

Municipal de Edificações Urbanas).  

  

   b) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público seja colocado um 

resguardo que evite a queda de poeiras e outros materiais fora da zona dos mesmos, de 

acordo com o previsto no Art.º 39º do RMEU (Regulamento Municipal de Edificações 

Urbanas). 

  

   c) A marcação da ocupação seja feita pelos serviços de fiscalização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

469 - REQ 2843/06 � PC 523/06 � Presente requerimento de HÉLDER ANTÓNIO 

MORGADO VERISSIMO,  com residência na Rua do Repouso n.º 10, Casal Galego, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um muro, sito na Rua do Repouso, Bairro da Tojeira, Freguesia 

e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Dec.-Lei 555/99, com a sua 

redacção actual , por violar uma restrição de utilidade pública dado que o muro em causa 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 6 

se encontra parcialmente prejudicado pelo traçado da variante Nascente da Marinha 

Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

470 - REQ 426/06 � PC 81/06 � Presente requerimento de APPACDM-ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA PAIS E AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL,  com sede na 
Rua Professor Bento de Jesus Caraça, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento da construção de um muro de vedação, sito em 

Várzea, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

a) O muro confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, podendo ser encimado 

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

  

b) O alinhamento do muro junto à via pública deverá de ser definido pelos serviços 

técnicos responsáveis desta Câmara. 

  

c) O muro entre estremas terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

terreno, sendo que, numa extensão de até 1.5 m a contar do limite do espaço público 

deverá aplicar-se a alínea a).  

  

d) A emissão do Alvará da Licença de Construção fica condicionada à apresentação do 

licenciamento junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  

 

471 - REQ 3455/06 � PC 614/06 � Presente requerimento de MARIA FÁTIMA AFONSO 

OLIVEIRA,  com residência na Rua Nossa Sra. da Ajuda n.º 19, Passagem, Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da alteração e ampliação de uma moradia, sita em Rua Nossa Sra. da Ajuda n.º 

19, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria 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;  
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b) Planta de implantação à escala 1/200 rectificada, por forma a contemplar a 

execução de passeio com a dimensão de 1,60m, no alinhamento do já iniciado em 

mais de metade de frente urbana do prédio. 

  

c) Restantes peças desenhadas rectificativas que contemplem a alteração solicitada 

no ponto anterior; 

  

d) Rectificar a cobertura de modo a respeitar o afastamento mínimo do beirado sobre 

o prédio vizinho a tardoz artigo 1365º do Código Civil; 

  

e) Justificar a desconformidade entre a área representada na Planta de Implantação 

(780m2) e a área registada na Conservatória (582m2); 

  

f) Cortes longitudinais e transversais, à escala 1/200 ou superior, com indicação a 

tracejado do perfil natural do terreno, nos termos do n.º 3, do Art.º 10º, do RMEU;  

  

g) Termo de responsabilidade contemplando a execução de muros; 

  

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com as Rua da 

Passagem e Nossa Senhora da Ajuda, cujo alinhamento, configuração, dimensões e 

tipo de materiais a aplicar no mesmo, deverão ser oportunamente solicitados aos 

serviços competentes desta câmara;  

  

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. O muro confinante com a via pública seja executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0.80 m, contudo 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; 

  

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. No local não existe rede pluvial, pelo que a drenagem de águas pluviais constituída 

apenas pela água dos beirados, deverá ser drenada para terreno permeável envolvente 

à construção; 

  

7. No local não há rede de esgotos domésticos pelo que deverá prever a existência de 

fossa estanque dimensionada com capacidade de despejo, no mínimo quinzenalmente.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

472 - REQ 4204/06 � PC 647/06 � Presente requerimento de JOAQUIM DOS SANTOS 

ROLO, com residência na Rua Principal (do Brejo), Carreira, Freguesia de Souto da 
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Carpalhosa e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento/legalização de alterações a uma moradia, sita na Rua da Foz n.º 28, Praia de 

Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 

1. Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir  o pedido de legalização das 

obras efectuadas no interior da habitação licenciada pelo processo de obras 

nº193/94, com os seguintes condicionalismos: 

  

a)   Informar sobre o n.º do processo camarário que esteve na base do 

licenciamento dos anexos localizados a tardoz ou, caso não exista, apresentar 

elementos que permitam a sua legalização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

473 - REQ 2220/06 � PC 416/06 � Presente requerimento de MARIA EUGÉNIA LUCAS 

GOMES ANTÓNIO, com residência na Rua 6 n.º 25, Gaeiras, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de 

alterações/ampliação a uma moradia, sita em Rua 6 n.º 25, Gaeiras, 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 1110/01 de 19 de Setembro; 

  

b) Apresentar peças gráficas rectificadas com indicação correcta da altura das 

chaminés; 

c) Planta do Piso 1 sem indicação do mobiliário de cozinha, uma vez que não 

pretende instala-lo e irá utilizar o compartimento em causa como sala.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
  

 

474 - REQ 846/07 � PC 160/07 � Presente requerimento de PAULA CRISTINA MADEIRA 

SILVA SERRA, com residência na Rua António Batista n.º 38, Picassinos, Freguesia e 

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

construção de um muro, sita na Rua D. Mariana Barosa n.º 46, 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 

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, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º, do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 
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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) A altura do muro não poderá ser superior a 1,80 m, contado 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. 

 

 

475 - REQ 2902/06 � PC 514/06 � Presente requerimento de JOSÉ TOMÉ EPIFANEO, com 
residência na Rua 25 de Abril n.º 10, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 

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

Rua 25 de Abril n.º 10, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 

 
 
476 - REQ 3019/06 � PC 532/06 � Presente requerimento de JOSÉ MARIA CARMO 

RODRIGUES, com residência na Rua Manuel B. Guerra n.º 37, Freguesia de Vieira de Leiria 

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

moradia, sita na Rua Manuel B. Guerra, R/c, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 

 

 

477 - REQ 3958/06 � PC 698/06 � Presente requerimento de JOSÉ LUIZ DUARTE 

MENDES, com residência na Rua das Acácias n.º 9, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 
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da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na 

Rua das Acácias n.º 9, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 

 

 

478 - REQ 3973/06 � PC 706/06 � Presente requerimento de ANTÓNIO TOCHA LETRA, 
com residência na Travessa do Areal n.º 2, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

sita na Travessa do Areal n.º 2, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria 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. 

 

 

479 - REQ 2199/06 � PC 409/06 � Presente requerimento de LUNETO - SOCIEDADE 

CONSTRUÇÃO,LDA., com sede na Rua Principal n.º 580, Conqueiros, Freguesia de Souto 

da Carpalhosa e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um muro, sito em Rua do Covão, Freguesia de Vieira de Leiria 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 confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, podendo ser 

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 
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  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 

   

  c) O muro entre estremas terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

pintado, não podendo exceder a altura de 1,80 m, contados a partir da cota natural do 

terreno, sendo que, numa extensão de até 1,5 m a contar do limite do espaço público 

deverá aplicar-se a alínea a). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

480 - REQ 745/07 � PC 140/07 � Presente requerimento de MANUEL SILVA SANTOS 

LEONOR, com residência na Rua Outeiros da Passagem n.º 3, Passagem, Freguesia de Vieira 

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

uma moradia, sita na Rua Outeiros da Passagem n.º 3, Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria 

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. 

 

 

481 - REQ 141/07 � PC 19/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO MIGUEL COELHO, 
com residência na Rua Quinta da Areia n.º 54, Casal de Anja, Freguesia de Vieira de Leiria e 

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

construção de um muro, sito na Rua da Fonte Santa, Freguesia de Vieira de Leiria 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 

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, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea x) do 

artigo 3.º 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 confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, podendo ser 

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

   

  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

482 - REQ 04/07 � PC 24/07 � Presente requerimento de MARIA ODETE MARQUES 

LEANDRO, com residência na Rua da Maré Alta n.º 8, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um muro, sito na Rua da Maré Alta n.º 8, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de 

Leiria 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 

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, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea x) do 

artigo 3.º 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 mts., contados a partir da cota 

natural do terreno, sendo que, numa extensão de até 1,50 mts., a contar do limite 

do espaço público, não poderá exceder a altura de 0,80 mts., podendo ser encimado 

por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 mts. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

483 - REQ 703/07 � PC 453/06 � Presente requerimento de JOÃO PAULO ROSA SANTOS, 
com residência na Rua dos Francos n.º 36, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Travessa 

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

  

Deferir os projectos de especialidades apresentados. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

484 - REQ 799/07 � PC 42/05 � Presente requerimento de FERNANDO CARRIÇA-

CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA., com residência na Rua dos Vidreiros n.º 51, Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edificio 

habitacional e garagens, sito em Rua Outeiro do Mar, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho 
da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Deferir os projectos das especialidades. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

485 - REQ 2477/06 � PC 462/06 � Presente requerimento de PAULINA MARIA SILVA 

FERREIRA, com residência na Rua das Portas Verdes n.º 2, Bloco B, 3º CL, Freguesia e 

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

estabelecimento de bebidas, sito em Rua das Portas Verdes n.º 2, 1º, Cristal Atrium, 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: 

  

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 e esgotos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

486 - REQ 4051/06 � PC 586/05 � Presente requerimento de TALAMOLDE-

FAB.REP.MANUTENÇÃO DE MOLDES DE VIDRO E PLÁSTICO,LDA., com sede na 
Rua Central, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos 

projectos de infra-estruturas e especialideades referentes ao processo de licenciamento da 
construção de uma unidade industrial, sita em Pero Neto, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

       

1. Em relação aos projectos de infra-estruturas: 

  

1.1 o requerente, de acordo com o disposto nos pontos n.º3, n.º4, n.º5 e n.º6 do art. 

25.º do Dec.-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo Dec.Lei 177/2001 de 4 

de Junho,  deverá prestar caução no valor de 32.765,52 euros (trinta e dois mil, 

setecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos). 

  

1.2 comparticipar no prolongamento da rede de drenagem de águas residuais 

pluviais até á vala no valor de 2.800 euros, 

  

1.3 completar o projecto de execução relativo às infra-estruturas, uma vez que não 

foram apresentadas as condições técnicas gerais e especiais do caderno de 

encargos, incluindo prazos para o início e para o termo da execução dos 

trabalhos, bem como os projectos da extensão da rede pública de gás, telefones, de 

electricidade e de iluminação pública, o qual acresce um novo valor de caução 

mediante o valor estimado de obras a executar. 
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1.4 relativamente á rede de água, os materiais da conduta a executar deverão ser 

alterados para PEAD, MR 100, PN 10, diâmetro DN 90 mm, soldado topo a topo, 

incluindo colocação de fita azul com a inscrição de �Águas�, acessórios em PEAD 

(tês, curvas e outros), ligações, todos os trabalhos e materiais necessários à 

execução de ligação à conduta existente. 

  

1.5 Aprova a alteração do novo perfil viário de 9 para 8 m. 

  

2. Em relação aos projectos complementares apresentados:  

  

2.1 conclusões finais em relação ao projecto de comportamento térmico do edifício e 

de acordo com o decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril, nomeadamente mencionar 

a zona onde será aplicado os painéis solares térmicos, bem como as respectivas 

áreas. 

  

2.2 o projecto da rede de gás devidamente aprovado pela respectiva entidade 

licenciadora, ou caso não seja possível apresentar aquando do levantamento da 

licença de construção. 

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

Vereadores do P.S. 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei favoravelmente face à justificação apresentada no parecer técnico no que respeita ao 

alargamento do arruamento que é inferior ao princípio que sempre tenho defendido como 

correcto.�  

 

 

487 - REQ 222/07 � PC 36/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 1, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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, 
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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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo projecto 

com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 do decreto-

lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, que 

indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de ramal 

de ligação ( inclusivé). 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
488 - REQ 223/07 � PC 33/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 2, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, 
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de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 

489 - REQ 224/07 � PC 34/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 3, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
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�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 

490 - REQ 4343/06 � PC 761/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 4, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 19 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 

491 - REQ 4344/06 � PC 762/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 5, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a)  não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 
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b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 

492 - REQ 4345/06 � PC 763/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 6, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 
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d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
493 - REQ 4346/06 � PC 764/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 7, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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, 
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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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
494 - REQ 225/07 � PC 35/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 8, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 
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a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 
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495 - REQ 226/07 � PC 37/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 9, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 25 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
496 - REQ 227/07 � PC 38/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 10, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 26 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
497 - REQ 228/07 � PC 39/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 11, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 
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do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 

498 - REQ 229/07 � PC 40/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 12, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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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c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
499 - REQ 230/07 � PC 41/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 13, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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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b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
500 - REQ 231/07 � PC 42/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 14, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 
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501 - REQ 232/07 � PC 43/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 15, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 
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h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
502 - REQ 233/07 � PC 44/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 16, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          
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e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
503 - REQ 234/07 � PC 45/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 17, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 
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Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 
504 - REQ 235/07 � PC 46/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 18, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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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c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
505 - REQ 236/07 � PC 47/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 19, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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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b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 
506 - REQ 237/07 � PC 48/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 20, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
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�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
507 - REQ 4347/06 � PC 760/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 21, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 
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g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
508 - REQ 4348/06 � PC 765/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 22, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 
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b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
509 - REQ 4349/06 � PC 766/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 23, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 
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d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
510 - REQ 4350/06 � PC 767/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 24, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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, 
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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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
511 - REQ 4351/06 � PC 768/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 25, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, 
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de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
512 - REQ 4352/06 � PC 756/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 44 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 26, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 45 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
513 - REQ 4353/06 � PC 755/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 27, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 
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g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
514 - REQ 4354/06 � PC 754/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 28, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 47 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
515 - REQ 4355/06 � PC 753/06 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 29, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 
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d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusive). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
516 - REQ 238/07 � PC 49/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 30, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

a) 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; 

  

b) 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, 
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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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 
 
517 - REQ 239/07 � PC 50/07 � Presente requerimento de NANIC - GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua dos Cortiçais � Ap. 22, Freguesia de S. Pedro e 
Concelho de Peniche, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, sita em Pedrulheira, Lote 31, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a arquitectura, condicionado aos 

seguintes aspectos: 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, 
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de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 

21/98, de 04 de Setembro; 

  

b) 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;  

  

c) 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. 

  

d) Original da Declaração da ANET- Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. 

  

Mais deliberou informar que as especialidades não se encontram em condições de 

merecer aprovação por não terem sido apresentados todos os elementos exigidos no n.º 5 

do art.º 11.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, devendo ser sanadas estas questões 

no prazo máximo de 30 dias: 

  

a) não apresenta os cálculos da rede predial de esgotos. 

b) não apresenta os cálculos da rede predial de águas. 

c) não apresenta os cálculos do projecto de estabilidade. 

d) não apresenta os cálculos do projecto acústico.                                                                          

e) não apresenta ao cálculos do projecto da rede de águas pluviais. 

f) o projecto da térmica, não se encontra elaborado de acordo com o decreto-lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril, nem é apresentado o termo de responsabilidade pelo 

projecto com o reconhecimento da respectiva associação, de acordo com o ponto 13 

do decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. 

g) não apresenta as declarações passadas pelas respectiva associação, por forma a dar 

cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.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. 

h)  relativamente á rede de esgotos e rede de águas pluviais, não apresenta o perfil, 

que indique as cotas do terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de 

ramal de ligação ( inclusivé). 

 

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

Presidente, que proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque não concordo com o loteamento, que sempre contestei e como tal não faz 

sentido nenhum estar agora a envolver-me em projectos para o loteamento, embora no que diz 

respeito a estes projectos propriamente ditos nada tenha a opôr.� 

 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 
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518 - REQ 954/07 � PC 92/01 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

CONST.IMOBILIÁRIAS,LDA., com sede na Rua Eng.º André Navarro, n.º 32, Loja A, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação da substituição da planta 

síntese referente ao processo de licenciamento de um projecto de loteamento, sito em Comeira, 

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

  

Deferir 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia 19 de Abril, 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.�   

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu o seguinte: 

 

�Para esclarecimento da questão suscitada pela declaração dos Srs. Vereadores do PS 

cumpre-me informar que atendendo a que a hora da reunião de Câmara foi antecipada para as 

9,30 horas foram dadas indicações aos serviços para que os processos agendados para a 

reunião estivessem disponíveis no local habitual desde a manhã de quarta-feira, o que 

aconteceu relativamente à maioria dos processos apreciados.� 

 

O Sr. Presidente esclareceu o seguinte: 

 

�Em relação ao conteúdo da declaração apresentada pelos Srs. Vereadores do PS cumpre-me 

esclarecer de que, em meu entender, a alteração do horário de início de reunião por ter sido 

tomada por unanimidade dos presentes em reunião anterior não está ferida de qualquer 

ilegalidade. Porém, se os Srs. Vereadores entendem que está ferida, solicito que indiquem qual 

a legislação pela qual está ferida, para, se for o caso, operarmos a legalização que invocam 

como não estando cumprida. 

 

De resto, esta alteração já tinha sido discutida em reuniões anteriores com os colegas 

Vereadores do PS apenas nessa altura não tendo sido tomada nenhuma decisão de alteração, 

embora não tivessem sido apresentadas quaisquer questões de alterações de fundo à medida 

que por unanimidade foi apresentada.� 

 

 

3 - 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 
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519 - Presente proposta da 6ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
5ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 92.525 euros nos reforços e 

92.525 euros nas anulações; 
 
5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 6.625 euros nos 
reforços e 6.625 euros nas anulações; 
 
5ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 56.800 euros nos 
reforços e 44.300 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 6ª 

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 maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do PS, que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstivemo-nos porque apesar de haver um Fundo Social Municipal, não concordamos que 

sejam diminuídas as verbas para a educação. Por outro lado há também alterações 

decorrentes do programa das comemorações do 25 de Abril, que desconhecemos de todo, já 

que esta programação nunca foi objecto de informação na Câmara Municipal.� 

 

Aproveitando a presença na reunião da Chefe da Divisão Financeira, o Sr. Vereador Dr. 

Alberto Cascalho pediu-lhe que esclarecesse se as verbas destinadas à educação, na sua 

globalidade, ficavam reduzidas, tendo a referida técnica respondido que não.  

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

«Votei favoravelmente porque: 

1º. Não houve qualquer diminuição dos valores da área da educação; 

2º. As questões relativas ao programa �Comemorações do 25 de Abril�, se não foram  

discutidas posteriormente foram pelo menos discutidas no âmbito da elaboração do 

Plano de Actividades.» 

  

 

4 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2006 

 

 

Tendo em conta que o �Relatório de Gestão� não se encontra pronto, o Sr. Presidente 

propôs que este ponto da ordem do dia seja apreciado e votado na continuação da 

presente reunião, que propôs se efectue na 2ª feira, dia 23/04/2007, às 09,30 horas. 

 

A proposta do Sr. Presidente foi aceite por todos os membros do executivo. 
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A reunião foi interrompida para almoço, eram 13,00 horas, sendo retomada às 14,30 

horas. 

 





A reunião foi retomada às 14,30 horas, com o prosseguimento da análise e votação dos 

restantes assuntos incluídos na ordem do dia, estando presentes todos os membros do 

executivo, à excepção do Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira.  

 

 

5 - INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2006 

 

 

520 - Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, respectiva 

avaliação relativo ao ano de 2006. 
 
A Câmara após análise e no cumprimento da alínea e), do n.º 2, do artigo 64 º, da Lei  n. º 

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

delibera aprovar o presente documento, constituído por 4 volumes e submetê-lo à 

apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 53 º, do 

mesmo diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SAPINHA E RUA DA FONTE SANTA À MOITA� 

 

 

521 - Presente informação n.º 10SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a substituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1, 2, 3, 4 e Auto de 

Revisão de Preços da obra mencionada, na importância de 231,87 �, 1.208,42 �, 218,66 �, 

90,00 � e 78,50 �, enviando para sua substituição a Garantia bancária n.º 07/081/46279 do 

banco BPI, S.A., no valor de 1.827,45 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir as importâncias de 231,87 �, 1.208,42 �, 218,66 �, 90,00 � e 78,50 �, 

retidas através das guias n.º 839 de 24-11-2004, 957, 958, e 959 de 29-12-2004 e 1040 de 

30-12-2005, respectivamente, em nome do adjudicatário Matos & Neves, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAVADINHA � MOITA� 
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522 - Presente informação n.º 11SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a restituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra mencionada, 

na importância de 1.751,70�, enviando para sua substituição a Garantia bancária n.º 

07/081/46281 do banco BPI, S.A., no valor de 1.167,80 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir a importância de 1.751,70 �, retida através da guia n.º 236 de 05-04-

2005, respectivamente, em nome do adjudicatário Matos & Neves, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�ARRANJO PAISAGÍSTICO DA CERCA E DA CIRCULAR AO CENTRO 

TRADICIONAL � INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS 

SUBTERRÂNEAS - PÓLIS� 

 

 

523 - Presente informação n.º 12SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a restituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1, 2 e 3 da obra 

mencionada, na importância de 5.462,43 �, enviando para sua substituição a Garantia bancária 

n.º 07/081/46276 do banco BPI, S.A., no valor de 5.462,43 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir as importâncias de 3.020,03 �, 1.250,81 � e 1.191,50 �, retidas através 

das guias n.º 496 de 01-08-2003, 560 e 563 de 19-09-2003, respectivamente, em nome do 

adjudicatário Matos & Neves, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ALEXANDRE 

HERCULANO E DIOGO STEPHENS� 

 

 

524 - Presente informação n.º 13SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a restituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando do pagamento do Auto de Medição n.º 1 da obra mencionada, 

na importância de 1.868,61 �, enviando para sua substituição a Garantia bancária n.º 

07/081/46283 do banco BPI, S.A., no valor de 1.245,74 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir a importância de 1.868,61 �, retida através da guia n.º 1060 de 30-12-

2005, em nome do adjudicatário Matos & Neves, Lda. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA MANUEL LARANJEIRO GUERRA� 
 

 

525 - Presente informação n.º 14SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a restituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando dos pagamentos dos Autos de Medição n.º 1 e 2 da obra 

mencionada, na importância de 2.093,62 �, enviando para sua substituição a Garantia bancária 

n.º 07/081/46273 do banco BPI, S.A., no valor de 2.093,62 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir as importâncias de 763,64 � e 1.329,98, retidas através das guias n.º 

1062 e 141 de 30-12-2005 e 13-04-2006, respectivamente, em nome do adjudicatário Matos 

& Neves, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS E ARRUAMENTOS DA ÁREA 

ENVOLVENTE DA CERCA� 

 

 

526 - Presente informação n.º 15SAB/2007 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Matos & Neves, Lda., a solicitar a restituição das importâncias retidas 

para reforço de caução aquando dos pagamentos dos Autos de Medição n.º 14, 15 e Auto de 

Revisão de Preços da obra mencionada, na importância de 5.168,48 �, enviando para sua 

substituição a Garantia bancária n.º 07/081/46275 do banco BPI, S.A., no valor de 5.168,48 

euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir as importâncias de 1.152,38 �, 858,66 � e 3.157,44, retidas através das 

guias n.º 299 de 21-05-2004, 440 de 07-07-2004 e 968 de 09-12-2005, respectivamente, em 

nome do adjudicatário Matos & Neves, Lda. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CASAL GALEGO 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
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- Aida do Nascimento Carvalho, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação 

de lápide, na sepultura temporária n.º 1895 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 
n.º 2969 de 26.03.2007; 
 
- Ramiro José Baptista Cristo, solicita autorização para colocação de lápide e construção de 

murete, na sepultura temporária n.º 1901 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
2966 de 28.03.2007; 
 
- Maria Odete Barros de Graça Gomes, solicita autorização para revestimento em pedra 

mármore e colocação de lápide, na sepultura temporária n.º 810 do cemitério de Casal Galego � 
registo de entrada n.º 2972 de 28.03.2007. 

 

Considerando que: 
  

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

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

pela Câmara Municipal; 
 

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

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

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

referido no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo 

para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e Regulamento 
citado). 

 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

alínea d) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º n.º 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, dos revestimentos 

solicitados. 

 

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.  

 
 
13 - �REPARAÇÃO DAS PAREDES EXTERIORES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA 

GNR� �  AJUSTE DIRECTO N.º 23/06 � DEEM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
528 - Presente Auto de Recepção Provisória da empreitada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Outeirobra � Construções Civis, Ldª�, com sede na Rua das Voltas, 37, Outeiro da Fonte, 
Carvide. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 
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regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - �ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA PRIMÁRIA DO PILADO N.º 1� � 
CONCURSO LIMITADO N.º 18/00 � DEEM � RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

529 - Presente Auto de Recepção Definitiva indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Pasolis,  S.A.�, com sede em Edifício Pasolis, Maceira, Leiria. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - �REABILITAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA PASSAGEM� �  CONCURSO 

LIMITADO N.º 07/00 � DEEM - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

530 - Presente Auto de Recepção Definitiva da empreitada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Outeirobra � Construções Civis, Ldª�, com sede Rua das Voltas, 37, Outeiro da Fonte, 

Carvide. 
 
A Câmara verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 

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

dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos artºs 227º e 229º do Dec-Lei n.º 

59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BREJO - MOITA�  � CONCURSO LIMITADO 

N.º 18/06  � SUSPENSÃO DE TRABALHOS 
 

 

531 - Presente fax enviado pela firma António Emílio Gomes e Filhos Ldª, solicitando a 

suspensão dos trabalhos da empreitada designada por �PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO 

BREJO � MOITA�, enquanto decorrem os contactos de cedência de terreno entre a câmara e o 

proprietário confinante ao abrigo do disposto no Art. 185º do Dec.- Lei  N.º 59/99, de 2 de 

Março. 
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Presente informação da DIRM com a ref. LC/3/07, da qual se conclui que  a falta de cedência 

por parte dum confinante constituem impedimento para o normal andamento e acabamento dos 
trabalhos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação junta e que fica anexa 

(Anexo 1), delibera de acordo com o estipulado no Art. 185 do Dec. � Lei N.º 59/99, de 2 

de Março autorizar a suspensão temporária dos trabalhos respeitantes à empreitada 

�PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BREJO � MOITA�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES 

DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 





532 - Presente informação n.º 28/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 30/03/2007, onde se fundamenta a necessidade de assegurar a confecção e 

fornecimento de refeições destinadas a alunos dos jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo 

do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 2007/2008, a partir do dia 17 de Setembro de 
2007. 
 
Presente igualmente proposta de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta prestação de serviços é de 350.336 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Considerando os elementos supra indicados, a Câmara Municipal delibera autorizar a 

realização da despesa e determina a abertura de concurso público internacional para a 

prestação do serviço de confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do 

concelho da Marinha Grande e aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos 

� cláusulas jurídicas e cláusulas técnicas, nos termos dos artigos 18º, n.º 1, alínea b), 78º, 

n.º 1, alínea a) e n.º 2, 79º, n.º 1, 80º, n.º 1 e 191º, n.º 1, alínea b), todos do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 

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

 
Mais delibera designar como júri para conduzir o procedimento os seguintes membros: 

 

Efectivos: 

 

- Miguel Crespo, Presidente; 

- Sandra Paiva, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

- Paulo Gonçalves, vogal. 

 

Suplentes: 

 

- Maria José Andrade. 

- Sara Coelho. 
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Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, é delegada no 

júri a competência para a realização da audiência prévia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





18 - APROVAÇÃO DE SUBSIDIO À ACTIVIDADE DESPORTIVA DA SDR PILADO 

E ESCOURA 

 

 

533 - Presente informação n.º 09/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 14/02/2007, dando conta de que: 
 
1. A Câmara Municipal deliberou, em reunião de Câmara de 02 de Novembro de 2006, os 

apoios a atribuir aos clubes e colectividades desportivas do concelho, no âmbito dos Critérios 

de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva (conforme foi estipulado em deliberação de 

Câmara datada de 09/09/2002, com as alterações introduzidas na reunião de 26/09/2002) 

definindo os valores desse apoio para a época desportiva 2006/2007, tendo por base o n.º de 

equipas e de atletas inscritos nas respectivas modalidades. 
 
2. Nos cálculos efectuados pelo sector de desporto foi identificada a participação de uma 

equipa sénior de futebol no campeonato distrital da 1ª divisão, a que corresponde um valor 
anual de 2.702,00 �. 
 
3. Assim, foi esse o valor aprovado na reunião de câmara de 02/11/2006. 
 
4. Contudo, verifica-se agora, por reclamação da SDR Pilado e Escoura, que ficou por 

contabilizar o n.º de atletas inscritos (34 como indicam os mapas da Associação de Futebol) 

pelo que importa acrescentar àquele valor o valor relativo a tais atletas (34 atletas x 10 � x 10 

meses), ou seja 3.400,00 �. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que em Março de 

2007 se procedeu ao pagamento de 1.621,20 � a esta entidade (relativos a 6 meses � 

Janeiro a Junho � da época desportiva 2006/2007, uma vez que em Dezembro foi pago o 

valor de 1.080,80 � dos 4 meses iniciais � Setembro a Dezembro � da época), considerando 

ainda que se tratou de um lapso dos serviços ao não incluir aqueles atletas no cálculo do 

subsidio, e com base nas informações prestadas pelas associações distritais de modalidade, 

delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir o subsidio no valor de 

3.400,00 � (três mil e quatrocentos euros) relativos aos atletas inscritos e não 

contabilizados (34 atletas x 10 meses x 10 euros) à Sociedade Desportiva e Recreativa 

Pilado e Escoura, contribuinte n.º 501 804 218, com sede na Rua da Colectividade, nº 3 - 

Pilado � 2430 471 � Marinha Grande. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na acção 2006/A/89. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 
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encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

A presente proposta só agora foi elaborada porque só na data de 04/04/07 a entidade 

acima mencionada fez chegar os documentos comprovativos da não existência de dívidas 

à Segurança Social e às Finanças, pelo que está em condições de beneficiar do apoio 

proposto, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção 

administrativa da Divisão de Acção Social Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - APROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E AREIA PARA OFERTA À 

SDR PILADO E ESCOURA 

 

 

534 - Presente RI n.º 4857 de 09/01/07 e respectivo cabimento, acompanhado de 

correspondência trocada entre a autarquia e a SDR Pilado e Escoura, sobre o assunto acima 
mencionado. 
 
Sobre o cabimento citado, foi exarado despacho do Vereador do Desporto datado de 28/02/07 
solicitando que o assunto fosse presente à Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que os materiais a 

adquirir se destinam a beneficiar os campos desportivos da colectividade, que neles 

desenvolve actividade de carácter desportivo com jovens da localidade, que 

inclusivamente disputam campeonatos regionais e que por isso são apoiados por esta 

autarquia, delibera, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º 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 54 metros 

cúbicos de pó de pedra, 26 toneladas de areia lavada grossa e 26 toneladas de areia lavada 

média, e correspondentes transportes, no valor de 1.054,64 �, à Sociedade Desportiva e 

Recreativa Pilado e Escoura, contribuinte nº 501 804 218, com sede na Rua da 

Colectividade, n.º 3 - Pilado � 2430 471 � Marinha Grande. 

 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

A presente proposta só agora foi elaborada porque só na data de 04/04/07 a entidade 

acima mencionada fez chegar os documentos comprovativos da não existência de dívidas 

à Segurança Social e às Finanças, pelo que está em condições de beneficiar do apoio 
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proposto, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção 

administrativa da Divisão de Acção Social Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

20 - APOIO À ACIMG PARA REALIZAÇÃO DA INICIATIVA �CARNAVAL DO 

COMERCIANTE� 

 

 

535 - A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 30/2007 datada de 03/04/07 do Chefe de 

Divisão de Acção Social Educação e Desporto, onde se informa que a ACIMG � Associação 

Comercial e Industrial da Marinha Grande, apresentou a esta autarquia uma comunicação 

datada de 09 de Fevereiro de 2007, com um pedido de apoio para a realização de uma 

actividade intitulada Carnaval do Comerciante, a desenvolver na Praça Guilherme Stephens na 

Marinha Grande no dia 19 de Fevereiro, e para o qual solicitam o apoio financeiro da Câmara 

Municipal da Marinha Grande. 
 
Considerando a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação na 

dinamização de actividades conducentes à revitalização do núcleo histórico da cidade, e 

considerando o impacto que tal acção teve na atracção da população ao centro histórico por 

ocasião da época de Carnaval, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b) do nº4 

do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias 

alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 

300,00� (trezentos euros), à ACIMG Associação Comercial e Industrial da Marinha 

Grande, contribuinte n.º 500 902 380, com sede no Ed. Lumar, 2º andar � apartado 322, 

2431-904 Marinha Grande, para comparticipação nas despesas inerentes à sua realização. 

 

Esta informação só agora foi elaborada porque só nesta data a entidade acima 

mencionada fez chegar os documentos comprovativos da não existência de dívidas à 

Segurança Social e às Finanças, pelo que está em condições de beneficiar do apoio 

proposto, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção 

administrativa da Divisão de Acção Social Educação e Desporto desta autarquia. 

 

A despesa correspondente a este apoio tem cabimento na rubrica 040701 da acção 2007 A 

95. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

 

21 - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS DO CONCELHO PARA MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

536 - Na reunião da Câmara Municipal de 22/03/2007 foi aprovada em minuta uma deliberação 

com a epígrafe: �Apoio aos Agrupamentos de Escolas do Concelho para material didáctico�. 
 
A referida deliberação foi aprovada por unanimidade, com o n.º 259, e deliberou atribuir os 

seguintes subsídios às seguintes entidades: 
 
Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens � 14.208,00 � 
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Contribuinte n.º 600 076 768 
 
Agrupamento de Escolas Nery Capucho - 13.924,80 � 
Contribuinte n.º 600 075 761 
 
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria - 4.816,80 � 
Contribuinte n.º 600 076 270 
 

O texto que serviu de fundamentação à deliberação foi o seguinte, transcrito na sua totalidade 

dentro do seguinte quadro: 
 
Presente informação n.º 18/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 22/11/2006, dando conta que no articulado da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, nomeadamente no artigo 19º, consta, entre outras, a competência da Câmara 

Municipal de realizar investimentos nos seguintes domínios: 
 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
(alínea a) do n.º 1); 
 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do ensino básico 

(alínea b) do n.º 1). 
 
Para além destas competências, o diploma prevê que os órgãos autárquicos apoiem o 

desenvolvimento de actividades complementar de acção educativa na educação pré-escolar e no 
ensino básico (alínea e) do n.º 3). 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que os estabelecimentos de 

ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia para a sua gestão, os 

agrupamentos de escolas, considerando que os montantes foram definidos em função de 

elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em cada agrupamento no próximo 

ano lectivo 2006/2007, delibera, ao abrigo da alínea l) do n.º 1, e alíneas a) e e) do n.º 4 do Art.º 

64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, aprovar os subsídios constantes no mapa seguinte, destinado a comparticipar nas 

despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de consumíveis e outros bens para o 

funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância do concelho, 

referentes ao primeiro trimestre do ano lectivo de 2006/2007. 
 
 

Valores dos subsídios 

 

 

 

Estabelecimentos 

Agrupamento de 

Escolas 

Guilherme 

Stephens 
Contribuinte nº 

600 076 768 

Agrupamento 

de Escolas Nery 

Capucho 

Contribuinte nº 
600 075 761 

Agrupamento 

de Escolas de 

Vieira de Leiria 

 Contribuinte nº 
600 076 270 

Acção do 

Plano de 

Actividades 

Municipal 

em 2006 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2007 5.508,00 � 5.404,80 � 1.756,80 � Total de 
12.669,60� 
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Acção 

03/A/2006 

1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2007 8.700,00 � 8.520,00 � 3.060,00� Total de 
20.280,00 � 

Acção 

04/A/2006 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

TOTAL DO 
VALOR EM 2007 

14.208,00 � 
 

13.924,80 � 
 

4.816,80 � 32.949,60 � 

 
 
1. Subsídio no valor de 14.208,00 � (catorze mil duzentos e oito euros) ao Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens�, com sede na Rua Prof. Bento de Jesus Caraça, Apartado 63, 

2430-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768; 
 
2. Subsídio no valor de 13.924,80 � (treze mil novecentos e vinte e quatro euros e oitenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho�, com sede na Rua Fernando Pessoa, 
Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761; 
 
3. Subsídio no valor de 4.816,80 � (quatro mil, oitocentos e dezasseis euros e oitenta cêntimos) 

ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria�, com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho, Apartado 6, 2431 909 Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 270. 
 
Mais se delibera que o pagamento dos valores dos subsídios seja efectuado até ao final do mês 

de Abril de 2007. 
 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040301 das acções 2006 A 3 e 2006 A 4, conforme 

descrito no mapa acima. 
 
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 
previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia do 

Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que aprovou os 
estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos no Diário da 

República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de eleição dos órgãos 

sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 
 
Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
 
Esta deliberação foi tomada por __________________________________________________. 
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Ora, verifica-se à posteriori a existência de dois erros de escrita, lapsos, que não alteram a 

filosofia e a fundamentação legal dos apoios, mas que interessa rectificar, por reproduzirem a 
verdade e que são os assinalados com fundo cinzento no anterior quadro: 
 
Assim, onde se lê  

 
Presente informação n.º 18/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 22/11/2006 � 
 
Deve ler-se 

 
Presente informação n.º 18/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/03/2007 � 
 
E onde se lê 

 
� destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de 

consumíveis e outros bens para o funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e 
Jardins-de-infância do concelho, referentes ao primeiro trimestre do ano lectivo de 2006/2007. 
 
Deve ler-se 

 
� destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de 

consumíveis e outros bens para o funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

Jardins-de-infância do concelho, referentes aos segundo e terceiro trimestres do ano lectivo de 
2006/2007. 
 
 
A Câmara Municipal,  

 

 Considerando o exposto, nomeadamente o facto de que se tratam de lapsos de 

escrita, e que não se alteram os objectivos dos apoios, nem os seus destinatários 

nem os seus valores,  

 

 Considerando que interessa rectificar os lapsos, por reproduzirem a verdade e a 

intenção deste órgão administrativo, 

 

  Considerando que �os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da 

vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados a 

todo o tempo pelos órgãos competentes para a revogação do acto�, conforme o 

disposto no artigo 148º do Código de Procedimento Administrativo, delibera 

rectificar os erros materiais atrás mencionados, e apenas estes, passando o texto da 

deliberação a conter o seguinte articulado: 

 
�Presente informação n.º 18/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 15/03/2007, dando conta que no articulado da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, nomeadamente no artigo 19º, consta, entre outras, a competência da Câmara 

Municipal de realizar investimentos nos seguintes domínios: 
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* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
(alínea a) do n.º 1); 
* Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do ensino básico 

(alínea b) do n.º 1). 
 
Para além destas competências, o diploma prevê que os órgãos autárquicos apoiem o 

desenvolvimento de actividades complementar de acção educativa na educação pré-escolar e no 
ensino básico (alínea e) do n.º 3). 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando que os 

estabelecimentos de ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia 

para a sua gestão, os agrupamentos de escolas, considerando que os montantes foram 

definidos em função de elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em 

cada agrupamento no próximo ano lectivo 2006/2007, delibera, ao abrigo da alínea l) do 

n.º 1, e alíneas a) e e) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar os subsídios constantes 

no mapa seguinte, destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de material 

didáctico, de recreio e de consumíveis e outros bens para o funcionamento das Escolas do 

1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância do concelho, referentes aos segundo e 

terceiro trimestres do ano lectivo de 2006/2007. 

 
Valores dos subsídios 

 

 

 

Estabelecimentos 

Agrupamento de 

Escolas 

Guilherme 

Stephens 
Contribuinte n.º 

600 076 768 

Agrupamento 

de Escolas Nery 

Capucho 

Contribuinte n.º 
600 075 761 

Agrupamento 

de Escolas de 

Vieira de Leiria 

 Contribuinte n.º 
600 076 270 

Acção do 

Plano de 

Actividades 

Municipal 

em 2006 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2007 5.508,00 � 5.404,80 � 1.756,80 � Total de 
12.669,60� 

Acção 

03/A/2006 
1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2007 8.700,00 � 8.520,00 � 3.060,00� Total de 
20.280,00 � 

Acção 

04/A/2006 
Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

TOTAL DO 
VALOR EM 2007 

14.208,00 � 
 

13.924,80 � 
 

4.816,80 � 32.949,60 � 

 
 

1. Subsídio no valor de 14.208,00 � (catorze mil duzentos e oito euros) ao Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens�, com sede na Rua Prof. Bento de Jesus Caraça, Apartado 

63, 2430-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768; 

 

2. Subsídio no valor de 13.924,80 � (treze mil novecentos e vinte e quatro euros e oitenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho�, com sede na Rua Fernando 

Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761; 
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3. Subsídio no valor de 4.816,80 � (quatro mil, oitocentos e dezasseis euros e oitenta 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria�, com sede na Rua D. António 

Luís Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431 909 Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 270. 

 

Mais se delibera que o pagamento dos valores dos subsídios seja efectuado até ao final do 

mês de Abril de 2007. 

 

Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040301 das acções 2006 A 3 e 2006 A 4, 

conforme descrito no mapa acima. 

 
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, confirmou-se 

previamente que a entidade está legalmente constituída, conforme documentos que se 

encontram arquivados na secção de contabilidade da autarquia, nomeadamente: Cópia 

do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; Cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; Cópia da publicação dos Estatutos 

no Diário da República; Cópia da acta de constituição da associação, Cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e Cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.� 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

22 - VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS DE MERCADORIAS VERSUS PARECER 

JURÍDICO � RESOLUÇÃO URGENTE � TUMG, E.M 

 

 

A abordagem deste ponto da ordem do dia começou com a apreciação das conclusões da acta 

da reunião de 19/03/2007, da comissão nomeada pelo executivo para analisar a situação da 

TUMG, E.M., e que são as seguintes: 
 

1º. Recomendar à Câmara que dê instruções à TUMG para integrar os motoristas na 

empresa; 
2º. Recomendar à Câmara que dê instruções à TUMG para iniciar o processo de 

instalação dos parquímetros nos locais já definidos; 
3º. Recomendar à Câmara ou à TUMG que inscreva nas suas prioridades a aquisição 

de novas viaturas para fazer face à afectação dos mini-bus aos transportes urbanos 
(alternativamente poderá optar-se por aluguer de autocarros para transportes 
escolares). 

Foi entregue uma acta, que os membros da comissão sintetizaram nos pontos 1,2 e 3 acima 
identificados. 
 
Verificou-se que em relação às soluções apontadas pelo parecer jurídico pedido a um assistente 

da Faculdade de Direito de Coimbra para solucionar o problema das viaturas pesadas e ligeiras 
de mercadorias, a opinião de dois dos membros da comissão é divergente. O Sr. Vereador Dr. 
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João Paulo Pedrosa defende a solução de um contrato de comodato entre a Câmara e a 

TUMG. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa entendia inicialmente ser mais simples enveredar pelo 
contrato de comodato, tendo mudado de opinião depois de ver os pareceres da DIF e da 

DATLO e de ouvir os seus técnicos, tendo chegado à conclusão que a venda das viaturas é a 

solução mais simples e não o contrato de comodato. 
 
Em apreciação destas conclusões, a opinião do Sr. Presidente é de que as propostas não 

resolvem os problemas todos e muito menos de imediato, como se torna necessário, dado que 

se tratam de irregularidades que diariamente  estão a ser cometidas pela Câmara, a que não se 

pode pôr cobro porque senão parariam de imediato algumas actividades da competência e 

obrigação da Câmara, o que é impraticável. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa disse o seguinte: 
 
�Concordo com a proposta que foi feita pela  comissão porque ela decorre do levantamento  

dos problemas e da análise que foi feita para os solucionar.�   

 

Face ao resultado da apreciação ficou o assunto encerrado com a recomendação de serem tidas 

em consideração na resolução dos problemas as propostas contidas na acta, que se anexa 

(Anexo 4), na medida em que sejam contributo para a solução dos problemas que se ponham. 
 
 

23 - TUMG, E.M �TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE -

RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2006 





537 - Presente o �Relatório, Balanço e Contas de 2006� da TUMG � TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., referente à sua actividade económica e 

financeira no referido ano, assim como a �Certificação Legal das Contas� apresentada pelo 

Fiscal Único, contendo a sua apreciação sobre a gestão e as contas no exercício em causa, os 

quais se anexam à presente acta (Anexo 2).   
 
Dessa apreciação salienta-se: 

1. Balanço: 
 

a) Boa situação económico-financeira com capital próprio a cobrir largamente o 

imobilizado líquido; 
b) Tesouraria desafogada (saldo de fornecedores reduzido e bom saldo de depósitos 

à ordem); 
c) Não houve investimento em 2006 mas a idade da frota de viaturas é elevada. 
 

2. Demonstração de resultados: 
 

a) Os proveitos da TUMG são praticamente na totalidade provenientes do 

Município, e referem-se à prestação de serviços de transportes escolares e outros 

de apoio a entidades desportivas e recreativas e a aluguer de máquinas à 

Câmara; 
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b) Em 2006 os proveitos operacionais aumentaram 12% (de 363 para 407 mil 
euros). 

c) O resultado líquido foi de 20 mil euros. 
 

3. Conclusões 
 

a) Os valores pagos pela Câmara continuam a ser suficientes para manter a boa 
situação económico-financeira; 

 
b) Observa-se contudo que a situação real da empresa, há que considerar: 

 
1) O facto de manter a situação de indefinição quanto a custos da Câmara 

suportados pela TUMG (utilização de viaturas de mercadorias) e vice-
versa (utilização de motoristas pertencentes ao quadro da Câmara e 

manutenção das viaturas por parte dos serviços da Câmara). 
 

c) Pela idade das viaturas e custos de manutenção e conservação da frota nota-se 
que há necessidade de investimento. 

 
De acordo com o artigo 15º, alínea d) dos estatutos da empresa e com o artigo 16º, alínea d), da 

Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, cabe à Câmara Municipal aprovar o relatório do conselho de 

administração, as contas do exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o 
parecer do fiscal único da empresa municipal TUMG, E.M. 
 
Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência acima indicada, delibera  proceder à 

aprovação do �Relatório, Balanço e Contas de 2006� da TUMG � TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 

 

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

Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira não votou os referidos documentos por se encontrar 

impedido, nos termos do art.º 44º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, 

E.M. 

 

 

24 - RELACIONAMENTO CÂMARA/TUMG NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DESTA  ÁQUELA   
 
 
538 - Terminada a análise da acta da Comissão, o Sr. Presidente sintetizou da seguinte forma os 

problemas da TUMG: 
 

 Falta alvará da TUMG para aluguer de viaturas; 
 Apesar dos pareceres dos juristas pedidos, continua a ser polémica a possibilidade da 

TUMG prestar o serviço à Câmara em aluguer de viaturas; 
 Subsiste o problema da transferência /recrutamento de pessoal (motoristas) da Câmara 

para a TUMG; 
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 Continua a colocar-se a obrigação do custo com o pagamento do IVA, que até agora não 

é pago; 
 A TUMG não tem estrutura para poder prestar os serviços de manutenção das viaturas, 

que estão a ser suportados pela Câmara; 
 Há dificuldades legais em que seja a TUMG a poder vencer os concursos que possam 

vir a ser lançados; 
 A Câmara paga uma estrutura (TUMG) sem ter o seu controle, e mantém-se a mesma 

estrutura a nível de Câmara para executar os procedimentos administrativos e serviços 

de transportes. 
 
Disse o Sr. Presidente: 
 
�Face a isso e não sendo uma dissecação do diagnóstico dos problemas, peço aos colegas que 

avancem com soluções para a resolução dos problemas que se colocam.� 

 

Os Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira disseram que defendem 
a 1ª solução contida no parecer jurídico já aqui mencionado. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa disse que defende a 2ª solução apontada nesse mesmo 
parecer. 
 
Disse o Sr. Presidente : 
 
�Apesar destas soluções entendo que as ilegalidades continuarão, pelo que apresento uma 

proposta mais alargada e que vai acabar com todas as ilegalidades � proponho o 

encerramento da TUMG, para acabar com as ilegalidades e o acréscimo das despesas que a 

mesma acarreta para a Câmara, para além de ter de acabar com a minha responsabilidade 

pessoal nas ilegalidades.� 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que da sua parte todas as hipóteses estão em 

aberto, uma vez que os problemas da TUMG já vem do anterior executivo. Entende que a 

proposta do Presidente exclui a discussão e votação das duas soluções apresentadas pela 

Comissão, e que a proposta para a extinção deverá ir no sentido de solicitar aos serviços a 

indicação dos procedimentos a adoptar na extinção da TUMG. 
Da sua parte, e tendo em conta o diagnóstico da evolução da TUMG, subscreve a proposta do 

Presidente, por falta de alternativas para a resolução dos problemas. 
 
O Sr. Presidente disse haver 3 propostas em votação: 
 

 A solução 1 do parecer jurídico (celebração de contrato de comodato entre a Câmara e 

a TUMG); 
 A solução 2 do parecer jurídico (venda das 17 viaturas pesadas e ligeiras de 

mercadorias à Câmara); 
 A extinção da TUMG (proposta apresentada pelo Presidente da Câmara). 

 
O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa disse que só se pode abster na votação da extinção da 

TUMG, uma vez que tem muitas dúvidas em relação ao que se irá passar na prática em relação 

aos compromissos que a TUMG tem em relação aos transportes escolares. 
 
O Sr. Presidente prestou o seguinte esclarecimento: 
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�Ao agendar este ponto na ordem de trabalhos teve-se em vista resolver os problemas de 

gestão da TUMG no seu relacionamento com a Câmara Municipal e as ilegalidades que se têm 

vindo a verificar e o acréscimo de custos que tem havido face aos problemas que isto tem 

acarretado. 

Entre as informações recolhidas para apreciação dos diversos problemas, e não apenas de um, 

foi pela TUMG encomendado um parecer  e a nível de Câmara constitui-se uma comissão para 

diagnosticar todos os problemas, e não apenas um, existentes no relacionamento 

Câmara/TUMG e vice-versa, comissão a quem se proporcionou acesso aos diversos 

documentos de informação, tanto da parte da Câmara como da TUMG, inclusive um parecer  

sobre um dos problemas de ilegalidade existente, embora só por si não resolva os muitos e 

diversos problemas que existem neste âmbito e que se mantêm. 

A Comissão entregou uma acta onde apontou soluções para um dos problemas mas não pôs 

cobro a todos, mantendo-se por isso ilegalidades que temos que eliminar de vez. 

Esta necessidade obrigou a agendar a situação para se encontrar solução.� 

 

Depois  de prestado o anterior esclarecimento, o Sr. Presidente disse o seguinte: 
 
�Face a este esclarecimento, que peço que seja considerado, pergunto quais são as propostas 

entretanto avançadas que ficam de pé?� 

 
Os Srs. Vereadores do PS presentes, Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, 
apresentaram a justificação da sua opção, que leram, e cujo conteúdo a seguir se transcreve: 
 
�Do meu ponto de vista o diagnóstico feito pela comissão resolve os problemas que foram 

avançados e apontados ao longo das reuniões da comissão. Já que no início das reuniões desta 

comissão contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração e foram na base 

dos problemas por ele apontados que desenvolvemos o nosso trabalho. 

No fim a comissão consensualizou um conjunto de problemas para os quais apontou as 

respectivas soluções. Restando apenas a opção por uma de duas propostas sugeridas pela 

Universidade de Coimbra. 

Do nosso ponto de vista a primeira das alternativas era a que melhor servia os interesses da 

Câmara, no entanto, também aceitamos como boa, na base de parecer dos  serviços, a opção 

dois, e por isso não temos nenhum problema em a votar favoravelmente.� 

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa leu a sua declaração, cujo conteúdo a seguir se transcreve: 
 
�Abstive-me neste ponto pois, embora aceite que a extinção da TUMG possa vir a ser a 

solução a adoptar, não possuo neste momento, elementos suficientes para saber quais os 

resultados práticos caso esta opção (extinção da TUMG) venha a vencer, ou seja: 

 Tem efectivamente efeito prático a partir da data da deliberação? 

 É considerada imediatamente extinta? 

 O que fazer a partir de agora com todos os recursos afectos à empresa?(Humanos, 

materiais, técnicos,...). 

 Caso seja considerada extinta, como serão assegurados todos os serviços já assumidos 

pela TUMG, nomeadamente os transportes escolares? 

 

Perante todas estas dúvidas, não poderei também votar em nenhuma das outras, pois qualquer 

uma delas vai no sentido da continuidade da TUMG, pelo que não tem qualquer lógica optar 

por uma delas, caso se decida pela extinção.� 
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O Sr. Presidente voltou a pedir aos membros do executivo que se pronunciassem 
relativamente à votação das propostas em apreciação.   

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa disse o seguinte: 
 
�Se for para votar uma das duas opções do parecer, só e apenas, excluindo a proposta do Sr. 

Presidente, voto na opção 2 indicada no parecer jurídico, ou seja, a venda das viaturas à 

Câmara, por esta resolver o problema das viaturas de mercadorias que neste momento 

funcionam na TUMG sem alvará. 

 

E estou disponível para futuramente votar a proposta do Sr. Presidente. 

Caso seja para votar estas e a do Sr. Presidente em conjunto, na mesma votação, abstenho-me, 

com as razões invocadas na declaração que li anteriormente.� 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª  Cidália Ferreira disse o seguinte: 
 
� Foi apresentada uma proposta onde era referida a opinião da Comissão para acompanhar a 

TUMG, havendo nessa informação que haveria dúvidas sobre o estudo feito pela Universidade 

de Coimbra acerca da solução 1 ou da solução 2 nela propostas. Com base nas informações 

que tinha sobre este estudo vindo a anterior reunião de Câmara, parecia-me mais correcta a 

solução 1. 

No entanto, após as explicações pormenorizadas dadas pelo Vereador João Pedrosa em 

relação a informações técnicas e de acréscimos de despesas financeiras para esta autarquia, 

optei por votar a soluções 2. No decorrer desta votação, que não foi levada até ao final por 

todos os membros do executivo, surgiu nova proposta do Sr. Presidente, que considero 

independente desta.�  

 

Pelo Sr. Presidente foi perguntado o seguinte: 
 
�Face ao ditado para a acta acima descrito, o Presidente perguntou aos colegas se isso 

constituía uma ou duas propostas. Foi esclarecido pelos colegas de que existia uma proposta 

defendida pelo ditado para a acta pelo Dr. João Pedrosa e que a tomavam como proposta e 

nela votavam. 

Esclarecida e reduzida a escrito esta situação, mantenho a minha proposta formulada 

anteriormente em presença das duas propostas que estiveram na mesa, que em meu entender 

não resolvem os problemas graves no relacionamento e procedimentos entre TUMG e Câmara, 

e consequentemente não eliminam as ilegalidades que têm vindo a ser cometidas desde a sua 

constituição, e como tal, a minha proposta é no sentido da extinção da TUMG, para, de uma 

vez por todas, reduzir os custos à Câmara na execução das suas competências e eliminar as 

ilegalidades, visto que só por mim não posso subtrair-me à responsabilidade que sinto existe 

nesta prática de irregularidades. 

Por isso submeto à votação uma proposta subscrita pelos três Vereadores, que é uma das 

saídas apontadas no parecer do jurista da Universidade de Coimbra, mencionada na acta da 

Comissão constituída para diagnóstico e solução dos problemas.� 

 

Posta à votação, a referida proposta, opção 2 do parecer jurídico da Universidade de 

Coimbra, venda das viaturas pesadas e ligeiras de mercadorias à Câmara, foi aprovada 

por maioria, tendo recebido 3 votos a favor dos seus subscritores: Srs. Vereadores Dr. 
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João Pedrosa, Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª Cidália Ferreira, e 2 votos contra do Sr. 

Vereador Dr. Alberto Cascalho e do Sr. Presidente.    

 

O Sr. Presidente votou contra com a seguinte declaração de voto: 
 
�Votei contra apenas porque isso não resolve as ilegalidades no relacionamento 

TUMG/Câmara, nem o acréscimo de custos com estas irregularidades que a Câmara está a ter 

na execução e cumprimento das suas competências, nem acaba de vez com a gestão danosa a 

que essas anomalias obrigam. Sendo assim mantenho a proposta que fiz ao longo do debate 

deste problema e submeto-a a discussão e aprovação: 

 

 a extinção da TUMG com a consequência da transferência para o sócio maioritário 

(Câmara) de todo o seu património e as suas actividades, cometendo aos serviços 

jurídicos para que apresentem as suas propostas no sentido da extinção da TUMG.�  

 

Posta à votação a proposta do Sr. Presidente para extinção da TUMG, foi a mesma 

aprovada por maioria, com 2 votos a favor do Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho e do Sr. 

Presidente, 2 votos contra dos Srs. Vereadores do PS, Dr. João Paulo Pedrosa e Dr.ª 

Cidália Ferreira, e 1 abstenção do Sr. Vereador Dr. João Pedrosa, tendo o Sr. Presidente 

feito uso do voto de qualidade, nos termos do previsto no n.º 2, do art.º 89º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira esteve ausente da discussão e votação dos assuntos 

relativos à TUMG, E.M., por se encontrar impedido, nos termos do art.º 44º, n.º 1, alínea 

a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho 

de Administração da referida empresa. 

 



25 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezoito de Abril de dois mil e sete, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.280.844,93� (dois 

milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa 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 DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇÃO 
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3. PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

4. RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO 

PAULO PEDROSA 

 

5. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 12-09-

1996 E RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO URBANO N.º 1/94 REFERENTE AO PRÉDIO SITO NA RUA 

A E F, TALHÕES, FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA � TITULAR: MARIA 

ANÁLIA GUERRA PIMENTA GOMES 

 

6. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS DE ACORDO COM O N.º 2 DO 

65º DO DEC.-LEI 555/99 COM A REDACÇÃO DADA PELO DEC.- LEI 

177/2001 
 

7. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 



8. APOIO ÀS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL NO 

CONCELHO � SUBSÍDIO ÀS COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

9. CLASSES TRANSPLANTADAS � VISITA A FONTENAY SOUS BOIS -

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUNOS SORTEADOS E 

NÃO SUBSIDIADOS 

 

10. REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA. ESCLARECIMENTOS 

 

11. RENDAS EM ATRASO: LAURA MARIA PINHO DA SILVA SANTOS, 

RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 2 � 1º DTO � CASAL 

DE MALTA � ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS 

 

12. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA A INQUILINA RESIDENTE NA 

AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 4.º FRENTE ESQUERDO, CASAL DE 

MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

13. XI SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS A ESCOLAS 

 

14. VISTA ALEGRE ATLANTIS, SA � LOTE 6 C, DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE � AUTORIZAÇÃO 

 

15. ACTIVIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 





1 - VIABILIDADES DE CONSTRUÇÃO 
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539 - REQ 1452/07 � PC 257/07 � Presente requerimento de SOCIEDADE INSTRUÇÃO E 

RECREIO 1.º DE MAIO, com sede no Largo da Sociedade, Picassinos, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de legalização de uma 

construção existente e o licenciamento da sua ampliação, sita em Picassinos, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o pedido de viabilidade 

condicionado à deslocação dos volumes propostos relativamente ao eixo da Rua Alfredo 

Batista, por forma a permitirem uma futura requalificação do arruamento e execução de 

passeio com as dimensões mínimas previstas pelo DL. 123/97 de 22/05, de acordo com 

directrizes a solicitar junto dos competentes serviços da Câmara. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

540 - REQ 466/05 � PC 102/05 � Presente requerimento de JOSÉ REIS LOPES, com 
residência na Rua Infante D. Fernando, Lote 1, 3º Esq., Freguesia e Concelho da Batalha, 
solicitando informação prévia acerca da viabilidade de alteração de um edificio, sito em Praceta 

Pinhal do Rei n.º 1, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar não ser viável dado que o imóvel em causa foi licenciado com o objectivo de 

superar uma deficiência para apoio ao turismo na estância balnear de S. Pedro de Moel, 

objectivo que se mantém actual e mais premente ainda.  

  

Por outro lado a alteração proposta ficaria desenquadrada do urbanismo local. 

  

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

541 - REQ 1111/07 � PC 21/02 � Presente requerimento de MANUEL R. MARQUES-

SOC.CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PÚBLICAS,LDA., com sede na Avª do Vidreiro n.º 
107, 3º Esq. (Norte), Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das 

alterações aos projectos de especialidades referentes ao processo de licenciamento da 

construção de um edifício habitacional, sito em Rua das Laranjeiras, Cruzes, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando a informação técnica datada de 11/04/07 que 

recaiu sobre a mesma, a Câmara deliberou ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal a 12/04/2007, ao abrigo do disposto no n.º3 do artigo 

68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, por motivo de necessidade imperiosa de obtenção da licença de utilização 

necessária à realização de escritura, de modo a obviar prejuízos decorrentes da demora e 

não ser possível aguardar pela próxima reunião de Câmara, nem promover uma reunião 

extraordinária: 
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�Autorizado o licenciamento atento ao relatado no auto de vistoria e o presente parecer. E, 

dada a necessidade que o titular do processo tem de celeridade na obtenção da licença de 

utilização que lhe está a ser necessária para fazer escritura obviando-lhe prejuízos que está a 

ter com a demora�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

542 - REQ 3051/06 � PC 856/05 � Presente requerimento de DÉLIO RODRIGUES 

CARREIRA REI, com residência na Rua dos Pintores de Vidro, Lote 1, Lj A, Embra, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos de 

especialidades referentes ao processo de licenciamento de um estabelecimento de bebidas, sito 
na Rua dos Pintores de Vidro, Lote 1, Lj A, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

543 - REQ 3804/06 � PC 557/05 � Presente requerimento de MARIA GRAÇA JESUS 

PEREIRA SEBASTIÃO, com residência na Rua de Leiria n.º 36, Freguesia de Monte Real e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da 

construção de um edifício habitacional e muros, sito na Rua das Cavadas, Pedrulheira, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

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, face as alterações introduzidas em período de execução da obra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

544 - REQ 927/07 � PC 589/06 � Presente requerimento de MÁRMORES DO CASTELO, 

LDA, com sede na Rua António Batista n.º 7, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação dos projectos de especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita na Rua Prof. José 

Custódio Morais, Urb. das Gaeiras, Lote 47, Gaeiras, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as especialidades apresentadas. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

545 - REQ 1342/07 � PC 917/98 � Presente requerimento de CORDEIRO,SILVA E 

CORDEIRO,LDA., com sede na Av. Vitor Gallo, n.º 108, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos de especialidades referentes ao 

processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, sito na Rua Nova A 

Firmino Rodrigues, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

546 - REQ 1213/07 � PC 216/07 � Presente requerimento de LUIS CARLOS RAMA 

FREITAS, com residência na Rua Luciano Migueis, Bloco 1, n.º 18, 2º Tz, Freguesia e 

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

construção de um muro, sito na Rua 43, Trutas, 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 

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, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º 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 confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

 

b) O alinhamento do muro junto à via pública deverá ser definido pelos serviços 

técnicos responsáveis desta Câmara. 

 

c) O muro entre estremas terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado 

e pintado, não podendo 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 deverá aplicar-se a alínea a).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

547 - REQ 1316/07 � PC 235/07 � Presente requerimento de SOCIEDADE INSTRUTIVA E 

RECREATIVA 1º DE DEZEMBRO, com sede em Pêro Neto, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da beneficiação de 

instalações desportivas, sitas em Pêro Neto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão, considerando a informação técnica que recaiu sobre a mesma, 

a Câmara deliberou ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal a 05/04/2007, ao abrigo do disposto no n.º3 do artigo 68º da Lei 169/99 

de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, por 

motivo de necessidade imperiosa de obtenção de resposta para efeitos de candidatura, a 

apresentar até 30/03/2007, no Instituto de Desporto de Portugal) e não ser possível 

aguardar pela próxima reunião de Câmara, nem promover uma reunião extraordinária: 

  

�Deferido. Atenta a informação-parecer dos nossos serviços técnicos.�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

548 - REQ 3936/06 � PC 1102/02 � Presente requerimento de RUI JOAQUIM GASPAR 

AZINHEIRO, com residência na Rua Guerra Pereira n.º22, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira 

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

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita em Travessa do Mirante, Lote 3, 

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

  

Deferir.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

549 - REQ 3937/06 � PC 1103/02 � Presente requerimento de RUI JOAQUIM GASPAR 

AZINHEIRO, com residência na Rua Guerra Pereira n.º22, Casal D�Anja, Freguesia de Vieira 

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

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita em Travessa do Mirante, Lote 4, 

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

  

Deferir.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

550 - REQ 1376/07 � PC 651/98 � Presente requerimento de VITOR JOÃO NOBRE 

MARQUES, com residência na Rua Duquesa de Caminha n.º 2, S. Pedro de Moel, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da ampliação de um armazém, sito na Rua Infante D. 

Henrique n.º 14A, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos das especialidades. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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551 - REQ 1314/07 � PC 719/06 � Presente requerimento de PINGO DOCE-

DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SA, com sede na Rua Tierno Galvan, Torre Três, Piso 9º, 

letra J, Lisboa, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades 

referentes ao processo de licenciamento da remodelação de interiores e alteração de fachadas 

de um supermercado, sito na Av. da Liberdade n.º 139 a 147/155, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

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

águas, esgotos, de estabilidade, de acústica, de segurança contra incêndios, da EDP e 

Telecom, 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. 

 

 

552 - REQ 110/07 � PC 563/04 � Presente requerimento de SOLO E BETÃO-COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS,LDA., com sede na Rua dos Fundadores n. 12, Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de pavilhões em 

propriedade horizontal, sitos na Rua Marinha Pequena, Marinha Pequena, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir os projectos de especialidades, com o condicionalismo de apresentar aquando do 

levantamento da licença de construção, de uma nova planta de implantação com a 

demarcação do espaço público e privado, de forma a que não existam dúvidas de que a 

fossa estanque e as respectivas caixas prediais de ligação, se encontrem localizados em 

espaço privado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

553 - REQ 1047/07 � PC 686/01 � Presente requerimento de CAPITAL IN-

URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua de S. Pedro de Moel, 141, 
1º Esq, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades e alterações referentes ao processo de licenciamento da construção de um bloco 

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

  

Deferir os projectos de arquitectura e de especialidades, nos termos dos pareceres 

técnicos anexos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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554 - REQ 1658/99 � PC 1115/98 � Presente requerimento de FERNANDO RIBEIRO 

FORTUNATO, com residência na Estrada Nacional 242, Apartado 223, Albergaria, Freguesia 

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

construção de uma garagem, sita em Estrada de Leiria, Albergaria, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir, ao abrigo do disposto no n.º 1 do Art.º 63º do Dec.-Lei n.º 445/91, de 20/11, com 

as alterações dadas pelo Dec.-Lei n.º 250/94, de 15/10, designadamente por: 

  

a) Violar o n.º 2 do Art.º 4º e Art.º 11º do Regulamento do Plano Director Municipal 

da Marinha Grande.  

 

Mais delibera cometer à fiscalização que vá averiguar o actual ponto da situação, face ao 

tempo já decorrido desde a apresentação do presente projecto até agora, e elabore auto de 

noticia do que constatar. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

555 - REQ 3217/06 � PC 569/06 � Presente requerimento de MARIA DO CÉU MADEIRA 

SARAIVA, com residência na Rua dos Cortiços n.º 10, Comeira, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de uma 

moradia, sita em Travessa do Corgo Sul, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou 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 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;  

 

Atendendo a que não existe rede de saneamento doméstico na zona, deverá o 

requerente prever uma solução para a resolução imediata dos efluentes da 

moradia em respectivo projecto complementar, através da execução de uma fossa 

estanque, pré-dimensionada, de modo a permitir uma periodicidade mínima de 

despejo quinzenal. 

 

b) Cortes longitudinais e transversais, à escala 1/200 ou superior, com indicação a 

tracejado do perfil natural do terreno, nos termos do n.º 3, do Art.º 10º, do RMEU;  

 

c) Planta de implantação rectificada que contemple a execução de passeio em toda a 

frente urbana definida pela Travessa do Corgo Sul, cuja dimensão, tipo de 

materiais e alinhamentos, deverá solicitar junto dos competentes serviços da 

Câmara;  
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d) Estimativa orçamental contemplando a execução dos muros; 

 

e) Termo de responsabilidade para a execução dos muros. 

  

1.2 Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Travessa do Corgo 

Sul, cujo alinhamento, dimensões e informação sobre materiais a aplicar, 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;  

  

1.4 O muro confinante com a via pública seja executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0.80 m, contudo 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; 

  

1.5 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;  

  

1.6 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. 

 

 

556 - REQ 2558/06 � PC 419/03 � Presente requerimento de RUI CID FORTUNATO 

GASPAR, com residência na Estrada Principal n.º 51, Albergaria, Freguesia e Concelho da 

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

construção de uma moradia, sita na Rua dos Fundadores, Albergaria, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir as alterações propostas, mantendo todos os condicionalismos exigidos no nosso 

oficio n.º 1984 de 25 de Setembro de 2003. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

557 - REQ 1123/07 � PC 292/04 � Presente requerimento de PEREILAR II - SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na Rua da Base Aérea n.º 5, Segodim, Freguesia de Monte 

Real e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades e 
alterações referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício habitacional, 

sito em Rua das Figueiras, Boavista, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Após análise da pretensão em epígrafe a câmara deliberou deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

558 - REQ 2785/05 � PC 584/05 � Presente requerimento de JOSÉ AGOSTINHO DINIS, 
com residência na Rua do Lameiro n.º 29, Loja 5, Casal Galego, Freguesia e Concelho da 

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

edifício habitacional, sito em Rua Central, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Indeferir a pretensão, nos termos do n.º 3, do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, designadamente por a obra não 

conformar com as condições impostas no licenciamento da operação de loteamento em 

vigor.  

  

Mais deliberou informar ter excedido o prazo que lhe foi concedido, ao abrigo dos Art.º 

100º e 101º, do Código de Procedimento Administrativo, para apresentação, por escrito, 

de quaisquer alegações sobre a proposta de indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

559 - REQ 768/07 � PC 141/05 � Presente requerimento de JOSÉ GASPAR NETO, com 
residência na Rua Vale de S. João n.º 43, Canais, Freguesia de Caranguejeira e Concelho de 

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

habitacional, sito em Rua da Fonte Velha, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o projecto de arquitectura e o 

projecto de obras de urbanização, condicionado a: 

  

1. Completar os projectos constituintes do projecto de urbanização, nomeadamente 

rede de águas pluviais e rede viária, de acordo com o artigo 9º da portaria 1110/01 

de 19/09 e alterar a configuração da gare de estacionamento de forma a garantir 

um ângulo de entrada e saída a 45º. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

560 - REQ 1397/07 � PC 141/05 � Presente requerimento de JOSÉ GASPAR NETO, com 
residência na Rua Vale de S. João n.º 43, Canais, Freguesia de Caranguejeira e Concelho de 

Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das especialidades referentes ao processo de 
licenciamento da construção de um bloco habitacional, sito em Rua da Fonte Velha, Embra, 

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

  

Deferir os projectos das especialidades, com o condicionalismo de apresentar antes do 

levantamento da licença de construção, as conclusões finais em relação ao projecto de 
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comportamento térmico do edifício e de acordo com o decreto-lei n.º 80/2006 de 4 de 

Abril, nomeadamente mencionar a zona onde serão aplicados os painéis solares térmicos, 

bem como as respectivas áreas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

561 - REQ 897/06 � PC 161/06 � Presente requerimento de DIA PORTUGAL - 

SUPERMERCADOS, S.A., com sede na Rua Dr. José Joaquim Almeida n.º 2, 3º Esq., 

Freguesia de S. Julião da Barra e Concelho de Oeiras, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da construção de um supermercado, sito em Estrada da Nazaré, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir o projecto de arquitectura, com os 

seguintes condicionalismos: 

  

1. Apresentação de peças gráficas corrigidas que se venham a mostrar por 

necessárias em função da solução viária final a definir pela EP; 

 

2. Correcção dos projectos de especialidades em função daquela mesma solução 

viária 

 

Mais deliberou informar que: 

  

1. No que concerne aos projectos de especialidades, os mesmos não poderão ser 

analisados, até que seja determinada a solução definitiva em termos de infra-

estruturas. 

 

2. Atendendo a que a operação urbanística constitui, comprovadamente, uma 

sobrecarga incomportável para as infra estruturas viárias existentes no local, ao 

abrigo do disposto no artigo 53º alínea c) e artigo 75º nº1 do RMEU, o requerente 

ficará obrigado a uma compensação ao município, em numerário, resultante da 

necessária requalificação do eixo viário entre as duas intersecções giratórias 

existentes a sul e a norte do empreendimento, calculada proporcionalmente ao 

numero de superfícies previstas para o local e em função da área de construção e 

fixada aquando da aprovação dos projectos de especialidades.    

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

3 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

562 - REQ 2786/05 � PC 585/05 � Presente requerimento de JOSÉ AGOSTINHO DINIS, 
com residência na Rua do Lameiro n.º 29, Loja 5, Casal Galego, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação da alteração ao projecto de loteamento, sito em Rua 

Central, Figueiras, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Indeferir a pretensão, nos termos da alínea a), do n.º 1 e n.º 4, do Art.º 24º, do Dec.-Lei n.º 

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

por não  observar e violar as normas legais e regulamentares aplicáveis ao projecto, 

nomeadamente: 

  

a) A autoria do projecto licenciado e a autoria do presente projecto respeitam a 

técnicos distintos. Nos termos presentes na Lei 45/85, de 17 de Setembro, deverá 

apresentar declaração/autorização do técnico autor do projecto inicial. 

  

b) Não se encontra assinalado na planta 1:2000 a área abrangida pela operação de 

loteamento na sua totalidade � Artigo 10º n.º 2 do RMEU; 

  

c) Parcelarmente não observa o Artigo 5º N.º 8 do regulamento do PDM-MG relativo 

ao parâmetros mínimo de estacionamento; 

  

d) Não demonstra a adequação da operação ao plano municipal de ordenamento do 

território em vigor, conforme Portaria N.º 1110/ 2001 de 19 de Set., Art.º 7º n.º 2 

b).  

  

e) A planta de síntese constante no processo apresenta representado o lote 6,  

polígono de ocupação e condições de ocupação propostos para o referido lote. A 

mesma planta é omissa em relação aos restantes lotes, nomeadamente na indicação 

dos polígonos e alinhamentos fixados, tão necessários quando se pretende 

demonstrar o enquadramento de propostas de alteração. 

 

f) A construção ser é susceptível de manifestamente afectar a estética da povoação 

pela evidenciada ausência de enquadramento da obra pretendida na imagem 

urbana do lugar, decorrente da sua volumetria e alinhamento face aos prédios 

contíguos.   

  
Mais deliberou informar ter excedido o prazo que lhe foi concedido, ao abrigo dos Art.º 

100º e 101º, do Código de Procedimento Administrativo, para apresentação, por escrito, 

de quaisquer alegações sobre a proposta de indeferimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

 

 

A reunião terminou pelas 17,45 horas, após análise e discussão do ponto 24 da ordem do 

dia, sendo retomada dia 23/04/2007, 2ª feira, às 10,10 horas, para análise e votação da 

prestação de contas de 2006 e de assuntos não incluídos na ordem do dia, que pela sua 

urgência terão que ser decididos na presente reunião.  

 

 



 
A presente reunião foi retomada dia 23/04/2007, pelas 10,10 horas, com as seguintes 

presenças: 

 Sr. Presidente; 
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 Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sr. Vereador Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 Sr. Vereador Dr. João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira. 

 
 
Foram analisados e votados os seguintes assuntos: 

 

 

4 - RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO 

PAULO PEDROSA 

 

 

1. �Para preparar a nova época balnear na Praia da Vieira, sugiro que seja feita uma 

consolidação do areal da praia, arrastando a areia  trazida pelo mar nestes dias e 

que necessita de ser colocada onde ela falta pelas intempéries deste inverno. Era 

importante que isso se fizesse já, por forma a não correr o risco de o mar levar 

novamente a areia que já colocou na praia.� 

 

2. �Que se solicite à Junta de Freguesia da Moita autorização para digitalizar as fotos 

que estão na exposição sobre a guerra colonial para enriquecer o arquivo 

fotográfico municipal.� 

 

A Câmara tomou nota das referidas recomendações. 

 

 

5 - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 12-09-

1996 E RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

URBANO N.º 1/94 REFERENTE AO PRÉDIO SITO NA RUA A E F, TALHÕES, 

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA � TITULAR: MARIA ANÁLIA GUERRA 

PIMENTA GOMES 
 

 

563 - Presente Processo de Loteamento com o alvará n.º 1 /94 
 
Tendo em consideração que: 
 
- Em 12 de Setembro de 1996 a Câmara Municipal deliberou ao abrigo do n.º 1 do artigo 39º do 

D.L. n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção dada pelo D. L. n.º 334/95, de 28 de 

Dezembro, proceder ao cancelamento do alvará de loteamento urbano n.º 1/94, em virtude do 

mesmo ter caducado em 10/05/95. 
 
- Porém, tal deliberação é inválida por violação, nomeadamente do n.º 1 do artigo 100º do 

Código de Procedimento Administrativo (D.L. n.º 442/91, de 15 de Novembro na redacção 

dada pelo D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro), e n.º 5 do artigo 267º da Constituição da República 

Portuguesa, nos termos dos quais, respectivamente, �os interessados têm o direito de ser 

ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, 

nomeadamente sobre o sentido provável desta� e �(�) o processamento da actividade 
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administrativa (�) assegurará a participação dos cidadão na formação das decisões ou 

deliberações que lhes disserem respeito.�  
 
- Pelo que, nos termos da alínea d), n.º 2 do artigo 133º do CPA, a deliberação camarária de 

12/09/1996 é nula por ofender um direito fundamental do interessado e, consequentemente não 

é susceptível de ser revogada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 139º do CPA por, nos 

termos do n.º 1 do artigo 134º um acto nulo não produzir quaisquer efeitos jurídicos. 
 
- Apesar de apenas actualmente ser reconhecida a invalidade da deliberação camarária de 

12/09/1996, certo é que as condutas adoptadas pela Câmara Municipal posteriormente à 

referida deliberação não tiveram em conta a mesma, senão vejamos: 
 
- Em 20 de Novembro de 1996, através do ofício n.º 11216, é solicitada a comparência da 

titular do processo no dia 27 de Novembro do mesmo ano no local da obra a fim de se proceder 
à vistoria das obras de urbanização do loteamento, requerida pela titular do alvará em 31 de 

Outubro de 1996;    
- Na sequência da deslocação da Comissão de Vistorias ao local, é elaborado um auto de 

recepção provisória das obras de urbanização em 29 de Novembro de 1996; 
- Em 12 de Dezembro de 1996 a Câmara Municipal deliberou, tendo em conta o auto de 

recepção provisória das obras de urbanização de 29 de Novembro de 1996, libertar 90% da 

caução - garantia bancária destinada a garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização; 
- Em 06 de Fevereiro de 2006, após requerimento da titular do alvará, de 30 de Dezembro de 

2005, solicitando vistoria para a recepção definitiva das obras de urbanização e consequente 
libertação do remanescente da caução - garantia (10%), deslocou-se ao local a Comissão de 

Vistorias, tendo constatado que as obras de urbanização executadas no âmbito da operação de 

loteamento com o alvará n.º 1/94 se encontram em bom estado de conservação.     
 
- Conclui-se pois, para além do mais, que a Câmara Municipal, através da adopção das 

condutas acabadas de enunciar, reconheceu de forma inequívoca a validade do alvará de 

loteamento urbano n.º 1/94 que em Setembro de 1996 havia declarado ter caducado.  
 

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 para os efeitos do n.º 

2 do art. 134º do CPA, declarar a nulidade da deliberação de Câmara datada de 12 de 

Setembro de 1996 que refere proceder ao cancelamento do alvará de loteamento n.º 1/94 

em virtude do mesmo ter caducado em 10/05/95, reconhecendo, pelos motivos expostos, a 

validade do alvará de loteamento n.º 1/94. 

 

Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação aos interessados, à 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande e à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro.   

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



6 - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS DE ACORDO COM O N.º 2 DO 65º 

DO DEC.-LEI 555/99 COM A REDACÇÃO DADA PELO DEC.- LEI 177/2001
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564 - De acordo com o Dec.-Lei 555/99, de 16 de Dezembro � regime jurídico da 

urbanização e da edificação - com a redacção dada pelo Dec.- Lei 177/2001, de 4 de Julho, a 
emissão de licença e respectivo alvará de licença der utilização dos edifícios novos, 

reconstruídos reparados ou alterados ou das fracções autónomas, é precedida de vistoria à obra 

concluída, realizada por comissão composta por três técnicos, tendo, pelo menos dois deles, 
formação e habilitação legal para assinar projectos, conforme previsto no n.º 2 do artigo 65º do 

Dec.-Lei 555/99 com a redacção dada pelo Dec.- Lei 177/2001. 
 
Assim, de modo a dar cumprimento ao disposto no Dec.-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pelo Dec.- Lei 177/2001, de 4 de Julho, para integrarem a Comissão de Vistorias 

para concessão de licença de utilização: 
 

Membros efectivos: 

- Arq.ta Isabel Roque 
- Eng.a Ludmila Berardo 
- Fiscal de água e saneamento, António Ribeiro 
 
Membros suplentes 

- No impedimento do membro efectivo Arq.ta Isabel Roque, será o Eng.o Jorge Junqueira e, no 

seu eventual impedimento, o Arq.to Rui Figueiredo. 
- No impedimento do membro efectivo Eng.a Ludmila Berardo, será a Eng.a Sara Vidal e, no 
seu eventual impedimento a Eng.a Edite Moniz. 
- No impedimento do membro efectivo Fiscal de água e saneamento, António Ribeiro, será o 

Fiscal Municipal Emanuel Brás e, no seu eventual impedimento o Fiscal Municipal Nuno 

Sapateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2006 

 

 

565 - Presente os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2006, constituídos 

por: 
 
- Balanço 
- Demonstração de Resultados 
- Mapas de Execução Orçamental 
- Anexos às Demonstrações Financeiras 
- Relatório de Gestão 
- Evolução das Contas da Autarquia 2003/2006 
 
e restantes  documentos de prestação de contas elencados no Anexo I das Instruções n.º 1/2001 

da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, os quais se encontram integralmente elaborados, estão 

presentes nesta reunião camarária e encontram-se devidamente arquivados na Secção de 

Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 
 
A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da 

alínea e), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar os presentes 
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documentos e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), 

do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo diploma. 

 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, 

aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia 

Municipal a aplicação do resultado líquido do exercício de 2006, da seguinte forma: 

 

- 5% sobre a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5; 

- o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

Os Srs. Vereadores do PS proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Relativamente ao documento de prestação de contas temos a dizer o seguinte: 

O documento está muito bem apresentado e com informação que permite, essencialmente, ter 

um excelente instrumento de trabalho para perspectivar o futuro de gestão camarária. Por isso 

os vereadores do PS felicitam todos os funcionários que intervieram na elaboração deste 

importante instrumento de trabalho de apoio à gestão municipal. 

Os vereadores do PS aprovam o documento de prestação de contas e formulam sobre os seus 

resultados os seguintes comentários: 

Trata-se dos resultados de um exercício autárquico que apresenta o menor volume de receita 

arrecadada dos últimos anos. Esta situação é motivo de preocupação na medida em que, por 

exemplo, a receita corrente que é aquela que é estruturante para o futuro inverteu o ritmo de 

crescimento consolidado dos últimos anos e praticamente estabilizou. 

Esta situação é tanto mais grave se tivermos em conta que a despesa corrente, relativamente 

aos últimos 3 anos, cresce assustadoramente 20% com a estagnação da receita, sobretudo  

corrente que é aqui a que mais importa salientar, e com o aumento descontrolado da despesa 

corrente, dá-se uma situação, no nosso entender grave, diria mesmo, muito grave, que é o facto 

de a cobertura global de despesa não ter sido, neste ano de 2006, assegurada pela receita. Ou 

seja, dito por outras palavras, a receita que a Câmara arrecadou não chegou para a despesa 

que efectuou. A Câmara gastou, mas não arrecadou.  

Com tudo isto, não podemos esquecer ainda que a despesa de capital diminuiu mais de 50% 

em relação aos últimos 3 anos, significando isto que o concelho da Marinha Grande parou em 

termos de investimentos, em termos de desenvolvimento e crescimento da qualidade de vida 

das suas populações. 

Na verdade, diminuem os investimentos estruturantes do concelho, aqueles que criam riqueza e 

dão qualidade de vida, tais como a educação, zonas industriais, água e saneamento e 

aumentam exponencialmente as despesa correntes. 

Tratou-se portanto de uma gestão de forte pendor despesista, sobretudo da despesa corrente, e 

de diminuição total do investimento. 

A continuarmos assim, ou seja, aumentando a despesa corrente, não fazendo crescer a receita 

corrente e diminuindo o investimento, estão reunidas, todas juntas, as três condições essenciais 

para fazer empobrecer um concelho e fazê-lo afastar-se do surto de desenvolvimento que vinha 

tendo e que se foi reflectindo crescentemente na qualidade de vida desta população. Se não 

invertermos este mesmo traçado pela coligação PCP/PSD, no fim deste mandato, este será um 

concelho mais pobre, menos desenvolvido, com menor qualidade de vida e com os nossos 

indicadores de conforto e bem estar mais afastados das melhores médias nacionais. 

Na opinião dos vereadores do PS este rumo devia ser corrigido, pois é preciso fazer crescer a 

receita corrente para libertar fluxos financeiros para o investimento, é fundamental fazer 
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diminuir a despesa corrente, aumentando a diferença entre ambos pois só assim é possível 

criar riqueza. 

É importante, diríamos mesmo fundamental, que se aposte num investimento estruturante  de 

futuro, como são as áreas do desenvolvimento económico,  da educação, água e saneamento e 

não em pequenas obras avulsas que tem transformado a Câmara Municipal numa enorme 

junta de freguesia.�       

 

 

7 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIA DO MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE 





566 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 12/04/2007, referente ao cálculo da renda de um apartamento, pertença do Município 

da Marinha Grande, sito em Casal de Malta. 
 

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

alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, proceder à actualização da renda, referente ao apartamento abaixo 

indicado, a partir do próximo mês de Junho. 

 

PRACETA DA LIBERDADE � CASAL DE MALTA 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/06 Renda/07 

M.ª do 

Rosário 

Santos dos 

Reis 

3 2º Dto. 23/05/2005 12,76 � 8,06 � 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





8 - APOIO ÀS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL NO 

CONCELHO � SUBSÍDIO ÀS COLECTIVIDADES DO CONCELHO

 
 
567 - Presente informação n.º 31/2007 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 11/04/2007, dando conta que, na sequência de um convite da autarquia, as 

colectividades fizeram chegar a esta autarquia um conjunto de propostas para realização de 

diversas acções, solicitando ainda um pedido de subsídio para ajudar à dinamização dos 

projectos a realizar em parceria com a autarquia nas comemorações do 25 de Abril de 2007. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a Câmara 

Municipal assumiu como estratégico o envolvimento das colectividades no sentido de 

construir um programa de comemorações diversificado e que fosse ao encontro do 

interesse e das expectativas da população de todo o concelho, e considerando o impacto 

que tais acções tiveram na atracção ao concelho de jovens e demais população de todo o 

distrito e do país, bem como a sua influência na dinamização cultural do concelho, e ainda 

o interesse demonstrado pelas entidades no enriquecimento do programa oficial das 

comemorações do 25 de Abril, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei 
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n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 

atribuição dos apoios financeiros constantes no mapa anexo. 

 

Colectividade Actividades 

Nº 

aprox. 

pax 

Apoio CMMG 

2007 

Ass. Cultural e Recreativa 
da Comeira 

Noite de Variedades 100 350,00 � 

Ass. Portuguesa de 
Deficientes 

Colóquio 
50 

250,00 � 

ASURPI Teatro, variedades, palestra 30 375,00 � 

Ass. Social, Cultural D. 
Casal Galego 

Tarde Infantil, Cicloturismo 
30+250 

850,00 � 

Associação Tocándar Arruada 24 de Abril  50 500,00 � 

CISCO - Ass. Cultural 
Juvenil 

Exposições + festival de música 

OVERLIVE 800 
2.500,00 � 

Clube Atletismo da M. 
Grande 

Milha de Cristal  350 1.100,00 � 

Clube Desportivo e 
Recreativo da Amieira 

Torneio Futsal Inter 
Colectividades 100 

500,00 � 

Clube Desportivo 
Moitense 

Fados, Karaoke, Peddy Paper, 
Jogos, Rally Paper, colóquio, 

grupo coral, Passeio Pedestre, 
insufláveis p/ crianças 500 

1.250,00 � 

Futebol Clube " Os 
Belenenses" 

torneio balizinhas e futebol 
feminino 90 

250,00 � 

Grupo Des. Casa Águia 

Competição 
Open de Pesca Desportiva 

350 
500,00 � 

Grupo Desportivo 
Figueiras 

Concurso pesca jovem + 
Variedades e Tarde Infantil 100+200 

750,00 � 

Grupo Desportivo da Praia 
da Vieira 

Jogo de Futebol 
80 

200,00 � 

Santa Casa da 
Misericórdia da MG 

Trabalhos Manuais - cravos 
30 

100,00 � 

SBR 1º Janeiro Ténis Mesa + passeio pedestre 200+170 1.000,00 � 

SIR 1º Maio  Festand Andebol no Parque 150 600,00 � 

Sport Império Marinhense Variedades: Teatro, Contradança 70 300,00 � 

          Total      11.375,00 � 
 
Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possuem 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 administrativa da Divisão de Acção Social 

Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Para além destas entidades e destes apoios, estão previstos outros apoios financeiros a 

atribuir a demais entidades logo que estas reunam as condições legais para a atribuição 
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de apoios públicos, nomeadamente as entidades Ass. Paraquedistas Pinhal do Rei, Clube 

Desportivo da Garcia e Sociedade Des. Cultural Trutas. 

 

Este apoio tem cobertura orçamental na rubrica 040701 da acção 2007 A 72. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
9 - CLASSES TRANSPLANTADAS � VISITA A FONTENAY SOUS BOIS -PEDIDO 

DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUNOS SORTEADOS E NÃO 

SUBSIDIADOS 
 
 
568 - Presente um ofício da Professora da turma do 4º ano da Escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Casal de Malta, sorteada para participar no intercâmbio escolar � Classes 
Transplantadas com correspondência no Plano de Actividades na acção 2007/A/98-,  que 
decorrerá em França, entre os dias 28 de Abril e 4 de Maio de 2007, organizado pelas Câmaras 

Municipais da Marinha Grande e de Fontenay-Sous-Bois, a solicitar a isenção sob carácter 

extraordinário do pagamento de 50� por parte dos alunos não subsidiados, atendendo a que esta 

escola se insere num meio sócio económico de baixos recursos e bastante desfavorecido. 
 
A Câmara Municipal, em face do pedido apresentado, reconhecendo as características 

específicas do meio em que aquela escola se integra, delibera conceder 

extraordinariamente a isenção do pagamento de comparticipação nas despesas de viagem, 

por parte dos alunos não subsidiados, apesar de se tratar de uma comparticipação 

habitual em edições anteriores deste intercâmbio. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA. ESCLARECIMENTOS 
 
 
 
569 - Por deliberação camarária de 08 de Março de 2007 foi aberto o concurso público n.º 

03/07, para a Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1- Montante de Casal de Malta. A 
esta deliberação seguiu-se a publicação dos anúncios legalmente obrigatórios. 
 

Em 9 de Abril de 2007 foram solicitados esclarecimentos no âmbito da empreitada de 
«Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1- Montante de Casal de Malta». 
 
Considerando a Informação n.º IA/13/2007, de 18 de Abril, da DOPU, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido e fica anexa (Anexo 3).  
 
Considerando que, de acordo com o artigo 81º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, devem 

ser prestados os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos 

patenteados. 
 

Considerando que está em causa, não apenas a prestação de esclarecimentos, mas o aditamento 
de elementos às medições e a junção de novas plantas. 
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Considerando que deve ser rectificado o anterior anúncio e concedido um prazo suplementar 

para apresentação das propostas. 
 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 81º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de Março e com o artigo 64º, n.º 1, alínea q) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, prestar os esclarecimentos constantes da 

informação da DOPU, anexa, efectuar as correcções e aditar às peças postas a concurso 

todos os elementos referidos e que, consequentemente, seja prorrogado, a contar da data 

do termo prevista no anúncio publicado no Diário da República em 30 de Março de 2007, 

o prazo para apresentação de propostas, assegurando-se que os interessados tenham um 

prazo de 30 dias contínuos para a sua apresentação a contar da publicação do aviso de 

prestação de esclarecimentos e aditamentos. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os elementos em causa sejam remetidos, 

com urgência, às empresas que adquiriram o processo e que sejam juntas cópias aos 

processos que se encontram ainda à disposição dos interessados.    

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - RENDAS EM ATRASO: LAURA MARIA PINHO DA SILVA SANTOS, 

RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 2 � 1º DTO � CASAL DE 

MALTA � ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS 

 
 
570 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED � 
datada de 17 de Abril de 2007, referente ao pedido de pagamento de rendas em atraso, no valor 
de � 253,76 (duzentos e cinquenta e três euros e setenta e seis cêntimos), por parte da inquilina 

Laura Maria Pinho da Silva Santos, residente na Praceta da Liberdade, Bloco 2 � 1º Dto., sita 

no Casal de Malta, Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera concordar com o pagamento da 

dívida, no valor de � 253,76 (duzentos e cinquenta e três euros e setenta e seis cêntimos), a 

partir do mês de Junho de 2007, da seguinte forma: 

 

-  De 1 a 8 de cada mês, para além da liquidação do mês em causa, a mesma deverá 

efectuar também o pagamento de uma das rendas em atraso, até perfazer a totalidade 

do montante em dívida. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA A INQUILINA RESIDENTE NA 

AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 4.º FRENTE ESQUERDO, CASAL DE 

MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 
 
571 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 92 

datada de 17/04/2007, referente a pedido de reapreciação do valor da renda efectuado por parte 

de Susana Maria Moreira Serra, a inquilina deste Município, por motivo de reajustamento do 

rendimento mensal corrigido do agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao decréscimo do rendimento do 

agregado familiar da inquilina acima identificada, delibera concordar com a alteração do 

valor da renda para 40,06 � (quarenta euros e seis cêntimos); valor este calculado ao 

abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Junho.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - XI SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

A ESCOLAS 

 
 
572 - Presente informação n.º 12/07 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, propondo a atribuição de um subsídio aos Agrupamentos de Escola e 

Escolas Secundárias do concelho, para fazer face ás despesas que decorrerão da dinamização 

dos diversos espaços, no âmbito da participação na XI Semana da Educação e Juventude que 

decorrerá de 08 a 12 de Maio no Parque Municipal de Exposições. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e atendendo a que a participação dos 

estabelecimentos de ensino é fundamental para organização da iniciativa em questão e 

que estes não dispõe de verba própria para estes efeitos, e que se trata de uma forma de 

apoio ao desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na educação 

pré-escolar e ensino básico conforme disposto no art.º 19 da Lei 159/99, de 14 de 

Setembro delibera, ao abrigo da alínea l) do n.º 1 do Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir os seguintes 

subsídios aos Agrupamentos de Escola e Escolas Secundárias do concelho, com cabimento 

na rubrica 06/040305 da acção 2007 A 16. 

 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 

 

 Subsidio no valor de 455� (quatrocentos e cinquenta e cinco euros) ao Agrupamento 
de escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. António Luís Pereira Coutinho, 

Apartado 6, 2431-909 Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 270 
 

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens 

 

 Subsidio no valor de 850� (oitocentos e cinquenta euros) ao Agrupamento de Escolas 
Guilherme Stephens, com sede na Rua Prof. Bento de Jesus Caraça, Apartado 63, 2430-
901 Marinha Grande, n.º 600 076 768 

 
Escola Secundária Calazans Duarte 

 

 Subsidio no valor de 245� (duzentos e quarenta e cinco euros) à Escola Secundária 

Eng. Acácio Calazans Duarte, com sede na Av. Alberto Nery Capucho, 2430-231 
Marinha Grande, n.º fiscal 600 010 139. 
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Escola Secundária Pinhal do Rei 

 

 Subsidio no valor de 950� (novecentos e cinquenta euros) à Escola Secundária Pinhal 

do Rei, com sede no Ponto da Boavista, 2430-000 Marinha Grande, n.º fiscal 600 025 

675. 
 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SA � LOTE 6 C, DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE � AUTORIZAÇÃO 

 

 

573 - Presente pedido de autorização da Vista Alegre Atlantis, SA, para alienação do imóvel, 

designado por lote 6 C, da Zona Industrial da Marinha Grande, e para reconhecimento de 
circunstância excepcional que permita a alteração dos objectivos da unidade industrial, para 

que ali se venha a instalar uma unidade de fabricação de fios e cordoaria sintética. 

 

A Câmara Municipal, atendendo aos objectivos e pressupostos subjacentes ao pedido, 

nomeadamente pela reactivação de uma unidade industrial, recuperação do edifício e 

criação de postos de trabalho, delibera, reconhecendo a natureza excepcional da situação, 

autorizar a transmissão do imóvel e a alteração dos objectivos da unidade industrial, 

conforme requerido, sob condição do futuro adquirente ficar obrigado às mesmas 

condições contratuais constantes da escritura pública n.º 51/97, o que deve ficar 

expressamente consignado, em redacção final a aprovar por esta Câmara Municipal e ser 

levado a registo. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

15 - ACTIVIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 
O Sr. Presidente deu conta da sua presença nos seguintes eventos: 
 

 Transferência de poderes da PSP para a GNR, em São Pedro de Moel; 
 Reunião da ANMP, onde se procedeu à discussão da transferência ou não de serviços de 

saúde para as autarquias, em que a Associação está a negociar com o Governo, 

mantendo-se a indicação de os municípios, isoladamente, não negociarem. 
 
O Sr. Presidente esteve também presente: 
 

 Na Assembleia da VALORLIS; 
 Nas reuniões da AMLEI e AMAE, para aprovação das respectivas contas; 
 Na apresentação do Programa Polis, em Lisboa; 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 19.04.2007 

Acta n.º 08 

 

 94 

 E ainda nas reuniões com as populações dos lugares, promovidas pela Junta de 

Freguesia da Marinha Grande. 
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

574 -  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 11,20 

horas do dia 23/04/2007, uma vez que a mesma havia sido interrompida no dia 19/04/2007, 

pelas 17,45 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 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


