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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

seis de Novembro de dois mil e 

nove.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 
Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:40 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho chegou à reunião 

pelas 15:00 horas, enquanto decorria o período de antes 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. 
 

 


 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. REQ. N.º 2590/09 � PC N.º 390/05 � VECOGEST, LDA. 
 

2. REQ. N.º 1432/08 � PC N.º 293/06 � OLIMPIO NEVES CARDOSO 
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3. REQ. N.º 2478/09 � PC N.º 523/07 � HELENA MARGARIDA COTOVIO 

FERNANDES 
 

4. REQ. N.º 801/06 � PC N.º 140/06 � MARGARIDA QUINTA MARCOS DUARTE 

 

5. REQ. N.º 2730/09 � PC N.º 118/09 � CARLA MARGARIDA GOMES FERREIRA 

SANTOS 
 

6. REQ. N.º 1933/08 � PC N.º 438/06 � ADRIANO TOMÉ EPIFANEO 
 

7. REQ. N.º 2544/09 � PC N.º 108/09 � LUIS FERNANDO SILVA CLEMENTE 

 

8. REQ. N.º 1139/09 � PC N.º 492/03 � INSTAMOLDE � INDUSTRIA DE MOLDES, 

LDA. 

 

9. REQ. N.º 1229/09 � PC N.º 367/07 � ARTUR JORGE MARQUES PEDROSA 
 

10. REQ. N.º 2659/09 � PC N.º 162/00 � MARIA CONCEIÇÃO COELHO BRÁS SILVA 

MARQUES 
 

11. REQ. N.º 178/09 � PC N.º 10/09 � ANTÓNIO FRANCISCO 
 

12. REQ. N.º 775/09 � PC N.º 249/08 � BELMIRO JESUS PEREIRA SANTOS LISBOA 

 

13. REQ. N.º 2289/09 � PC N.º 73/07 � CORDEIRO, SILVA E CORDEIRO, LDA. 

 

14. REQ. N.º 1549/09 � PC N.º 218/07 � COMPOSTOS DO LIS � ALIMENTOS 

COMPOSTOS PARA ANIMAIS, LDA. 

 

15. REQ. N.º 2465/09 � PC N.º 204/09 � JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO 

 

16. REQ. N.º 2527/09 � PC N.º 1242/95 � JOSÉ ANTÓNIO MANSINHO 

CARQUEIJEIRO 

 

17. REQ. N.º 3872/08 � PC N.º 394/08 � NOVA CARVALHEIRO E CRUZ, 

CONSTRUÇÕES, LDA. 

 

18. REQ. N.º 3015/09 � PC N.º 303/08 � FERNANDO GUERRA BARROS 

 

19. REQ. N.º 839/08 � PC N.º 736/06 � ANIBAL CRUZ MARCELINO 

 

20. REQ. N.º 2748/09 � PC N.º 73/09 � FRANCISCO SILVA GOMES 

 

21. REQ. N.º 2743/09 � PC N.º 334/07 � IDALINA LUZ FAZENDEIRO 

 

22. REQ. N.º 1500/09 � PC N.º 68/09 � LUIS MANUEL SANTOS GAMA 
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23. REQ. N.º 2217/09 � PC N.º 409/05 � MARIA SAUDADE ALVES FERREIRA 

CASALEIRO 

 

24. REQ. N.º 1854/09 � PC N.º 05/09 � ARLINDO ALBERTO PAIS OLIVEIRA 

 

25. REQ. N.º 2668/09 � PC N.º 93/08 � JOSÉ ORTIGOSO ROSÁRIO 

 

26. REQ. N.º 2794/09 � PC N.º 632/07 � FELISBERTO MANUEL CORREIA SILVA 

 

27. REQ. N.º 2819/09 � PC N.º 450/07 � YUDO EU, LDA. 
 

28. REQ. N.º 1529/09 � PC N.º 242/07 � JOAQUIM SOUSA SILVA 

 

29. REQ. N.º 1874/09 � PC N.º 896/05 � GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA 

 

30. REQ. N.º 496/08 � PC N.º 67/08 � AUDITERPRISE � CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS, LDA. 
 

31. REQ. N.º 497/08 � PC N.º 68/08 � AUDITERPRISE � CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS, LDA. 

 

32. REQ. N.º 358/09 � PC N.º 742/04 � LUIS FILIPE CARVALHO CLEMENTE 

 

33. REQ. N.º 3559/08 � PC N.º 375/06 � MARCIA CRISTINA FRANCISCO 

 

34. REQ. N.º 2848/09 � PC N.º 81/09 � JOAQUIM ALBERTO VICENTE FERREIRA 

 

35. REQ. N.º 2591/09 � PC N.º 152/08 � NELSON EDGAR GOMES PEREIRA 

 

36. REQ. N.º 2518/09 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 

 

37. REQ. N.º 1816/09 � PC N.º 558/01 � PEREIRA COSTA E GAMEIROS, LDA. 

 

38. REQ. N.º 2585/09 � PC N.º 637/03 � ALZIRA OLIVEIRA PEREIRA 
 

39. REQ. N.º 567/09 � PC N.º 11/05 � CMF � CONSTRUÇÕES MARQUES E FILHOS, 

LDA. 
 

40. REQ. N.º 2911/09 � PC N.º 714/05 � ANA PATRICIA PINHEIRO SILVA  
 

41. REQ. N.º 2738/09 � PC N.º 230/09 � AMÉRICO NUNES 
 

42. REQ. N.º 2474/09 � PC N.º 622/07 � BELBLOCO � CONSTRUÇÕES, LDA.  
 

43. REQ. N.º 2381/09 � PC N.º 853/04 � CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES 

PEDROSO  
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44. REQ. N.º 246/09 � PC N.º 319/08 � JOSÉ ANJOS MORDOMO  

 

45. REQ. N.º 2610/09 � PC N.º 288/05 � ANTÓNIO PESCADA SOUSA  

 

46. REQ. N.º 324/09 � PC N.º 813/05 � GRACINDA FERREIRA MATEUS  

 

47. REQ. N.º 2520/09 � PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A.  

 

48. REQ. N.º 3476/08 � PC N.º 435/07 � PASTELARIA NANDOC, LDA.  

 

49. REQ. N.º 2657/09 � PC N.º 132/09 � MARCOLINO INÁCIO MARCELINO  

 

50. REQ. N.º 2653/09 � PC N.º 345/08 � ADÉLIA MARIA TOME FILIPE  

 

51. REQ. N.º 3717/08 � PC N.º 188/08 � JOSÉ VIOLANTE MADEIRA  
 

52. REQ. N.º 634/09 � PC N.º 647/06 � JOAQUIM DOS SANTOS ROLO  
 

53. REQ. N.º 2142/04 � PC N.º 496/04 � GUIDA MARIA LOURENÇO ALVES 
 

54. REQ. N.º 2734/09 � PC N.º 578/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA. 
 

55. REQ. N.º 2733/09 � PC N.º 579/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA 
 

56. REQ. N.º 2756/09 � PC N.º 54/09 � IMOBILIÁRIA PONTO NOVO 

 

57. REQ. N.º 2847/09 � PC N.º 786/05 � LUIS MIGUEL BETTENCOURT FREITAS 

MORNA 
 

58. REQ. N.º 582/09 � PC N.º 684/07 � JOSÉ RAPOSO AMARAL JUNIOR  

 

59. 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

60. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �BAR TR CLUB� NA PRAIA DA VIEIRA 

 

61. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS (EUCALYPTUS GLOBULUS) E PINHEIRO 

BRAVO (PINUS PINASTER) � JOAQUIM PERPÉTUO RIBEIRO 

 
62. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS (EUCALYPTUS GLOBULUS) � ARMANDO 

BRAZ HELENO 

 
63. PLANTAÇÃO DE PINHEIRO BRAVO � (PINUS PINASTER) � ROGÉRIO 

FERNANDES DE ALMEIDA 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/11/2009 

Acta n.º 27 

 

 6 

64. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR PEDRO JOSÉ DA SILVA. 

RECTIFICAÇÃO. 

 
65. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

 
66. LISTA NOMINATIVA DAS TRANSIÇÕES E MANUTENÇÕES DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � 

HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO. 

 
67. 4.º CORTA-MATO JOVEM «ROTA DO VIDRO» 

 
68. 26.ª MEIA MARATONA NA MARINHA GRANDE E 6.º FIGO JOVEM 

 

69. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL 

2009 

 
70. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A XX FEIRA NACIONAL DE 

ARTESANATO E GASTRONOMIA DA MARINHA GRANDE 

 

71. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A ORQUESTRA JUVENIL DO 

CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE 

 

72. UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADO. SUBSÍDIO EM ESPÉCIE. 

 
73. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 







 

798 - A pedido do Sr. Presidente, e 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, por reconhecer a urgência de 

deliberação imediata sobre os mesmos: 

 

 

1. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � VIEIRA DE LEIRIA � 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 04/2009 (DIRM)� - RECTIFICAÇÃO 

 

2. ERROS E OMISSÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS 

LOCAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PELO PERÍODO DE 12 

MESES � PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 91/2009-AP/DASU/HIG 
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1 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � VIEIRA DE LEIRIA � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 04/2009 (DIRM)� - RECTIFICAÇÃO 

 
 
799 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de 

dezassete de Novembro de dois mil e nove, e na sequência da informação da Chefe de Divisão 

de Apoio Técnico e Logístico, foi autorizada rectificação de �erros e omissões� provenientes 

da apresentação de pedidos de esclarecimentos e listas de erros e omissões apresentadas pelos 
concorrentes no decurso do procedimento para, �Beneficiação da Rua da Indústria � Concurso 
Público nº. 04/2009 (DIRM)�. 
 
Porém, na referência à prorrogação prazo para apresentação das propostas, onde se lê: 
��ser prorrogado em 30 dias a contar da data da publicação�� 

 
deve ler-se: 
 

��até à 17h.00 do 30º. dia a contar da data de envio do anúncio para publicação em Diário 

da República ��, tendo em conta o que se dispõe no artigo 135º., nº. 1, do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera proceder à rectificação da deliberação 

identificada, de acordo com o artigo 148º., do Código do Procedimento Administrativo, 

sendo que onde se lê:. 

��ser prorrogado em 30 dias a contar da data da publicação�� 

 

deve ler-se: 

 

��até à 17h.00 do 30º. dia a contar da data de envio do anúncio para publicação em Diário 

da República ��, tendo em conta o que se dispõe no artigo 135º., nº. 1, do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - ERROS E OMISSÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS LOCAIS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PELO PERÍODO DE 12 MESES � PROCESSO 

DE AQUISIÇÃO N.º 91/2009-AP/DASU/HIG 
 
 
800 - No âmbito do procedimento pré-contratual de concurso público, que tem por objecto a 

varredura manual e mecânica de diversos locais do concelho da Marinha Grande pelo período 

de 12 meses, foi apresentada uma exposição relativa ao local de anexação dos documentos que 

integram a proposta. 
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A competência para a apreciação da questão é do órgão que autorizou a realização da despesa e 

não do júri. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 61.º, do Código dos Contratos 

Públicos, delibera que todos os documentos que instruem as propostas devem ser 

anexados no campo relativo ao anexo I, disponível na plataforma electrónica utilizada 

pela entidade adjudicante, alojada no site www.compraspublicas.com 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Elaboração do Orçamento � o Sr. Presidente anunciou a intenção de realizar reuniões com os 

representantes dos partidos que compõem a Assembleia Municipal, com vista à recolha de 

sugestões para a elaboração do Orçamento do próximo ano. 
Assim, ficaram desde logo agendadas reuniões com o P.S.D. e a C.D.U., para o dia 03/12/2009, 

às 19:00 e às 20:00 horas respectivamente.  
O B.E. e o M.C.I. também serão ouvidos oportunamente. 
 
 
Confraria da Sopa do Vidreiro: convite � o Sr. Vereador Paulo Vicente deu a conhecer a 
todo o executivo o convite feito pela Confraria da Sopa do Vidreiro, para o almoço de 

homenagem a João Rosa Azambuja, a realizar na FAG, no dia 05/12/2009, a partir das 12:45 

horas, cujo programa foi distribuído no início da reunião. 
 

 

Jornal de Leiria: publicação de publicidade � o Sr. Vereador Paulo Vicente informou que 
este jornal abordou o actual executivo relativamente à existência de um compromisso com o 

anterior executivo respeitante à publicação de publicidade sobre o concelho num suplemento do 

Jornal de Leiria, pelo que perguntou se houve ou não acordo. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho, Presidente da Câmara Municipal no anterior executivo, 

esclareceu dizendo que quando o jornal vem fazer uma entrevista, o jornalista faz-se 
acompanhar de um elemento do departamento comercial, na tentativa de obter publicidade 
paga. Neste caso concreto o Jornal de Leiria facturou publicidade e a factura foi devolvida. O 
Sr. Vereador referiu que reconhece que os jornais, ao publicarem publicidade sobre o concelho 
e prestando-lhe um serviço, que este seja pago. Nesta situação tratou-se de uma entrevista, não 

era publicidade, embora a Câmara tivesse tentado depois encaminhar para o jornal algumas das 

publicidades pagas e que são de publicação obrigatória. 
 

 

Eventual instalação de empresa no concelho � o Sr. Vereador Paulo Vicente informou que a 
Câmara foi contactada no passado sábado por elementos de uma empresa americana de 

componentes para fabrico de peças na área da aeronáutica, que foram visitar uma fábrica do 

concelho, na tentativa da sua aquisição. O Sr. Vice-Presidente, na ausência do Sr. Presidente da 

http://www.compraspublicas.com
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Câmara, que se encontrava em Fontenay-sous-Bois, acompanhou a visita, referindo que os 
empresários estão interessados no nosso País e num outro, que não mencionaram, tendo-lhes 
manifestado, por parte da autarquia, todo o apoio na instalação deste projecto, e até no sentido 

de proporcionar o estreitar dos canais de comunicação com os organismos públicos. 
 

 

Viagem a Fontenay-sous-Bois � o Sr. Presidente informou o executivo acerca da sua 
deslocação a esta cidade geminada, onde, com muito agrado, pode constatar que a bandeira 

portuguesa se encontra hasteada, fruto de um grande trabalho de muitos anos da comunidade 
portuguesa, tendo também verificado que os elementos portugueses são tratados com muita 

deferência pelas autoridades francesas. Para além de participar em alguns eventos culturais, em 
representação do Município, o Sr. Presidente referiu ainda que houve dois dias de trabalho 
intenso com as cidades gémeas de Fontenay-sous-Bois.   
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que as geminações têm tido uma tradição mais 

cultural, mas porque representam um grande investimento (despesa) deve-se ser pragmático e 

ter também em atenção a componente económica. Com o Tarrafal tentou-se trilhar um novo 
caminho nas geminações, que é o trabalho em rede. O Acordo de cooperação intermunicipal 

com nove municípios portugueses, que foi iniciativa da Marinha Grande, não se deve perder, 

antes ir intensificando. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira referiu que na FAG, e em termos de geminações, estão 

presentes elementos do artesanato de Salvaterra de Magos, Oliveira de Azeméis, Montemor-o-
Novo, Tarrafal e San Ildefonso La Granja. 
 
 
 







1 - REQ. N.º 2590/09 � PC N.º 390/05 � VECOGEST, LDA. 

 

 

801 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício Habitacional e 

Muros de Vedação, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 172/08, de 28/07, 

com termo em 20/01/2010. 
Presentes projectos de alterações aos projectos anteriormente aprovados, decorrentes das 

alterações introduzidas no decorrer da obra, dispondo dos pareceres dos serviços que atestam se 

encontrarem aptos a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o aditamento aos projectos de 

arquitectura, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e de 

abastecimento de água apresentados, com o condicionalismo de executar todos os 

arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em consequência da 

conclusão da obra.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 1432/08 � PC N.º 293/06 � OLIMPIO NEVES CARDOSO 
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802 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação, a 

levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua das Fontainhas, Comeira, Freguesia da 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 08/02/2007. 
Presentes Projectos de Especialidades relativos à construção da edificação proposta, dispondo 

de pareceres técnicas dos serviços, referindo a deficiente instrução dos mesmos bem com a 

existência de desconformidades técnicas em diversas especialidades. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no artigo 

111.º do Código do Procedimento Administrativo, por o processo estar parado há mais de 

seis meses, sem que até à data tenha apresentado os elementos anteriormente solicitados, 

comunicados a coberto dos Ofícios n.os 1848/08, de 28/10 e 965/09, de 17/06. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 965/09, de 17/06, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o objecto do procedimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REQ. N.º 2478/09 � PC N.º 523/07 � HELENA MARGARIDA COTOVIO 

FERNANDES 

 

 
803 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização de Alterações de uma Moradia 

Unifamiliar, localizada num prédio urbano sito na Rua da Vitória, Ordem, Freguesia da 

Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à legalização 

das alterações efectuadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06; 

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

obra, nomeadamente um passeio na totalidade da frente do terreno, com largura, 

alinhamento e materiais, oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários 

sob solicitação atempada por parte do requerente; 

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

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

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

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

 

Mais deliberou informar o requerente, que a emissão da respectiva Autorização de 

utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria, de forma a verificar a 

conformidade da edificação, com os projectos aprovados. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - REQ. N.º 801/06 � PC N.º 140/06 � MARGARIDA QUINTA MARCOS DUARTE 

 

 

804 - Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Edifício Habitacional a levar a 

efeito num prédio urbano localizado na Rua Padre Franklim, em Vieira de Leiria, Freguesia de 
Vieira de Leiria. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

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

designadamente por ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas pluviais, 

constituindo a obra projectada, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível para as 

infra-estruturas existentes. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100º e 101º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1010/09, de 10/07, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - REQ. N.º 2730/09 � PC N.º 118/09 � CARLA MARGARIDA GOMES FERREIRA 

SANTOS 

 
 
805 - Presente projecto de arquitectura referente ao licenciamento de Gabinete de Estética, 

aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 29/09/2009. 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos 
legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo do 

cumprimento integral das observações constantes do parecer emitido pela Autoridade de 

Saúde Concelhia da Marinha Grande, que se transcreve: 

�� 

Devem ser cumpridas todas a normas e regulamentos em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 

n.º 243/86, de 20 de Agosto e Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, nomeadamente: O 

estabelecimento deve ser provido de iluminação e ventilação preferencialmente naturais. Caso 
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estas se revelem insuficientes, deverão ser previstos sistemas artificiais de iluminação e 

renovação de ar adequados à dimensão e funções do espaço. Note-se que esta ventilação deve 

ser composta por pelo menos uma entrada de ar directamente do exterior (insuflação) e pelo 

menos uma saída de ar viciado directamente para o exterior (extracção). 

�� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - REQ. N.º 1933/08 � PC N.º 438/06 � ADRIANO TOMÉ EPIFANEO 

 
 
806 - Presente Processo n.º 438/06, referente ao licenciamento de um estabelecimento de 

bebidas, localizado na Rua dos Náufragos do Salsinha, n.º 1, Praia da Vieira, Freguesia da 

Vieira de Leiria, denominado de �Esférico Café, Lda.�, dispondo do respectivo Alvará de 

Licença de Utilização para Estabelecimento de Bebidas n.º 02/07, emitida em 12/02/2007. 
Presente pedido de alteração do referido estabelecimento de bebidas, para estabelecimento de 

bebidas com espaço de dança. 
Presente parecer desfavorável emitido pelo Governo Civil do distrito de Leiria, entidade 
consultada nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, referindo aquela entidade: 
�� 

De acordo com a informação da GNR datada de 31 de Janeiro de 2008, o estabelecimento em 

causa insere-se num contexto urbanístico habitacional, não possuindo parque de 

estacionamento próprio, sendo o mesmo efectuado na via pública. 

Por outro lado, o estabelecimento apenas possui uma porta de entrada e saída de clientes não 

existindo uma saída de emergência apropriada e de fácil acesso. 

Face ao exposto, parecer não existirem dúvidas que o funcionamento do referido 

estabelecimento se revele susceptível de constituir insegurança para os clientes que o irão 

frequentar. Nestes termos proponho a emissão de parecer negativo. 

�� 

 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09, por ter sido objecto de parecer negativo proferido pelo Governo Civil 

do Distrito de Leiria, entidade consultada nos termos do diploma referido, sendo aquela 

decisão vinculativa para os órgãos municipais. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 855/09, de 29/05, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - REQ. N.º 2544/09 � PC N.º 108/09 � LUIS FERNANDO SILVA CLEMENTE 
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807 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Anexo, aprovado por 
Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 25 de Junho de 2009. 
Presente Projecto de Estabilidade, devidamente instruído, com declaração de responsabilidade 

do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estar o projecto apresentado, apto a 
merecer aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. Apresentação de elementos gráficos referentes às sapatas excêntricas localizadas na 

estrema nascente da propriedade; 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - REQ. N.º 1139/09 � PC N.º 492/03 � INSTAMOLDE � INDUSTRIA DE MOLDES, 

LDA. 

 

 

808 - Presente processo de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de Unidade 

Industrial, localizada na Rua Casal da Formiga, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 122/08, de 14/05. 
Presentes projectos de alterações aos projectos de arquitectura e especialidades aprovados, 

decorrentes das alterações a efectuar em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, 

que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com o condicionalismo da execução 

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

da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REQ. N.º 1229/09 � PC N.º 367/07 � ARTUR JORGE MARQUES PEDROSA 

 
 
809 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua da Areia Vermelha, 

Vieira de Leiria, Freguesia da Vieira de Leiria. 
Presente projecto e respectivo orçamento, referente às Obras de Urbanização necessárias a 

dotar o prédio em causa, das infra-estruturas indispensáveis à realização da obra. 
Presentes Informações Técnicas dos serviços que atestam estarem os elementos apresentados, 

aptos a merecerem aprovação. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre eles recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos Projectos de Arquitectura, Obras de 

Urbanização e respectivo orçamento, referentes à pretensão em apreço, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, no valor de 43.716,21� 

(quarenta e três mil setecentos e dezasseis euros e vinte e um cêntimos); 

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

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

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

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante com 

o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão até 

1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da alínea x) 

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

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

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

implantação. 

6. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede 

o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

7. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Deliberou ainda, nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, estabelecer um prazo de 

execução de 52 semanas para a realização das referidas obras. 

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

Técnicos competentes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/11/2009 

Acta n.º 27 

 

 15 

10 - REQ. N.º 2659/09 � PC N.º 162/00 � MARIA CONCEIÇÃO COELHO BRÁS SILVA 

MARQUES 

 

 

810 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 

levada a efeito num prédio localizado na Rua 1.º de Dezembro, Amieirinha, Freguesia de 
Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 16/2002, de 16 de 

Maio. 
Presentes projectos de alterações aos projectos inicialmente aprovados, decorrentes das 

alterações efectuadas em obra, os quais originaram a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 291/2007, de 17 de Outubro. 
Presentes projectos de alterações aos projectos anteriormente aprovados, decorrentes das 

anomalias detectadas em sede de vistoria, dispondo de parecer técnico dos serviços que atestam 

estarem aptos a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com o condicionalismo da execução 

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

da execução da obra.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - REQ. N.º 178/09 � PC N.º 10/09 � ANTÓNIO FRANCISCO 

 

 

811 - Presente pedido de Execução de Obras de Escassa Relevância Urbanística (abertura de 

portão), nos termos da alínea x) do artigo 3.º do RMEU, a levar a efeito num muro de vedação 

existente, edificado em prédio localizado em Casal Galego, Freguesia da Marinha Grande. 
Presente informação técnica dos serviços, referindo a inexistência de antecedentes que tenham 

legitimado a construção do muro de vedação existente, considerando assim que a pretensão nos 

moldes em que é apresentada, não reúne condições de ser deferida. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe 

foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, por violar normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente ao não indicar o número de processo camarário relativo ao 

eventual licenciamento do muro de vedação existente, bem como de outros elementos que 

possibilitem a sua referenciação por parte dos Serviços Municipais, conforme determina o 

n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

200.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1058/09, de 10/07, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram i indeferimento da pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - REQ. N.º 775/09 � PC N.º 249/08 � BELMIRO JESUS PEREIRA SANTOS LISBOA 

 

 

812 - Presente projecto de arquitectura referente ao licenciamento das Alterações de um Espaço 

Comercial com vista à instalação de um Gabinete de Estética, localizado na Rua Dr. Pedro 

Viana, Bloco A � Fracção B � Rés-do-chão direito, Freguesia da Marinha Grande. 
Presentes pareceres favoráveis das entidades consultadas, nomeadamente da Autoridade 
Nacional de Protecção Civil e do Centro de Saúde Concelhio da Marinha Grande. 
Presentes Informações Técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações requeridas, 

aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de Arquitectura referente à alteração 

do espaço comercial existente, destinado a Gabinete de Estética, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º 

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

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

2. Apresentação de peças gráficas referentes ao corte AB, com a correcta localização da 

porta do arrumo e corte CD, com representação de vão de porta em corte da instalação 

sanitária; 

3. Apresentação do solicitado na alínea d) do anterior Ofício n.º 307/09, de 23/02; 

4. Dar cumprimento ao parecer favorável condicionado emitido pela Autoridade de 

Saúde Concelhia da Marinha Grande, nos seguintes aspectos: 

a) Todos os compartimentos que não sejam dotados de ventilação natural, devem ser 

instalados meios que assegurem a renovação forçada do ar; 

b) Dotar de armários individuais, tantos quantos os funcionários. 

5. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração 

de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

 

Mais deliberou informar o requerente que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 259/07, de 17 de 

Julho, deve proceder à entrega de declaração prévia antes do pedido de emissão do 

Alvará de Autorização de Utilização, ou em simultâneo com o mesmo, dado tratar-se de 

um condicionalismo à respectiva emissão, no termos n.º 3 do artigo 3.º do mencionado 

diploma legal. A declaração prévia entregue nestes termos não constitui título válido para 

a imediata abertura do estabelecimento, já que, tal só pode ocorrer após emissão do 

alvará, nos termos do disposto n.º 5 do artigo 4.º do mesmo diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - REQ. N.º 2289/09 � PC N.º 73/07 � CORDEIRO, SILVA E CORDEIRO, LDA. 

 

 

813 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional e 

Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Indústria, Ribeiras, 
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Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

249/08, de 24 de Novembro. 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as 

alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho; 

2. Apresentação em igual período, de Termos de Responsabilidade subscritos pelos autor 

e coordenador de projecto, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas e o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

de acordo com os modelos publicados, bem como nova planta de implantação à escala 

1/200, com descrição e delimitação da área a ceder ao domínio público e a área a 

parcela após cedência; 

3. Apresentação de planta de implantação e arranjo de exteriores, à escala 1/100, com a 

área do terreno inicial, área do terreno final, e índice de construção rectificados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - REQ. N.º 1549/09 � PC N.º 218/07 � COMPOSTOS DO LIS � ALIMENTOS 

COMPOSTOS PARA ANIMAIS, LDA. 

 

 

814 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Posto de Abastecimento de 

Gasóleo para consumo próprio, a levar a efeito na Quinta do Fagundo, Amieira, Freguesia da 
Marinha Grande. 
Presente parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, referindo não 

existirem objecções ao licenciamento da obra. 
Presente informação técnica dos serviços que atesta estar o referido pedido de licenciamento, 
apto a merecer aprovação.   
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Respeitar as regras de implantação, segurança e construção de equipamentos conforme 

mencionado na Portaria n.º 131/02, de 9 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 362/05 

de 4 de Abril; 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - REQ. N.º 2465/09 � PC N.º 204/09 � JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO 
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815 - Presente Comunicação Prévia de Obras de Edificação, relativa à Construção de uma 

Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito no Lote n.º 10 do Loteamento 

Urbano localizado na Comeira, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de 

Loteamento n.º 01/2006, instruída nos termos do previsto no n.º 3 do art. 6.º e art. 34.º e 

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

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.   
Presente informação técnica dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com todos os 

parâmetros definidos no regulamento e respectivo Alvará de Loteamento em vigor.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou admitir a Comunicação Prévia em referência, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. 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 0.80m, 

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

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas. 

2. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro. 

3. Realizar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 

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

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

implantação. 

5. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede 

o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - REQ. N.º 2527/09 � PC N.º 1242/95 � JOSÉ ANTÓNIO MANSINHO 

CARQUEIJEIRO 

 

 

816 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício destinado a 

Exposição de Móveis, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 299/06, de 

07/11. 
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Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura anteriormente aprovado, decorrente 

das alterações efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam 

estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com o condicionalismo da execução 

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

da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - REQ. N.º 3872/08 � PC N.º 394/08 � NOVA CARVALHEIRO E CRUZ, 

CONSTRUÇÕES, LDA. 

 
 
817 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 
de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua do Lamarão, Ordem, 

Freguesia da Marinha Grande. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra; 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

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

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

implantação. 

5. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede 

o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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18 - REQ. N.º 3015/09 � PC N.º 303/08 � FERNANDO GUERRA BARROS 

 
 
818 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

uma Edificação, localizada na Rua da Aventura, n.º 40, Brejo das Trutas, Freguesia da Marinha 

Grande. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Apresentação, em igual período, de Planta de Implantação à escala 1/200, contendo a 

execução de passeio na extensão total do prédio confinante com a via pública e 

eventual beneficiação da faixa de rodagem, cujos alinhamento, materiais e dimensões, 

deverão ser objecto de consulta prévia junto dos serviços técnicos competentes desta 

Câmara; 

3. 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 0.80m, 

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

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

5. Aquando do início da construção (ampliação), após a abertura das fundações, deverá 

o requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação. 

6. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede 

o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

7. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - REQ. N.º 839/08 � PC N.º 736/06 � ANIBAL CRUZ MARCELINO 
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819 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, a 
levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua Jacinto Fazendeiro, Pilado, Freguesia da 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 06/09/2007. 
Presentes Projectos de Especialidades relativos à construção da edificação, dispondo de 

pareceres técnicas dos serviços, referindo que o projecto da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, deverá contemplar a utilização de uma fossa estanque com despejo 
periódico, para funcionar enquanto a Rua Jacinto Fazendeiro não está servida por um colector 

público, ficando no entanto a rede predial apresentada preparada para a ligação ao futuro 

colector público a instalar naquela rua. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no artigo 

111.º do Código do Procedimento Administrativo, por o processo estar parado há mais de 

seis meses, sem que até à data tenha apresentado os elementos anteriormente solicitados, 

comunicados a coberto dos Ofícios n.os 1503/08, de 05/09 e 1258/09, de 07/08. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1258/09, de 07/08, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o objecto do procedimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - REQ. N.º 2748/09 � PC N.º 73/09 � FRANCISCO SILVA GOMES 

 
 
820 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Álvaro Cunhal, Casal 

Galego, Freguesia da Marinha Grande. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra; 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração 

de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

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

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

implantação. 
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5. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - REQ. N.º 2743/09 � PC N.º 334/07 � IDALINA LUZ FAZENDEIRO 

 
 
821 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas existente, localizado na Rua Ponto da Boavista, Boavista, Freguesia da 
Marinha Grande, denominado de �Café Restaurante Sónia�, dispondo de projecto de 

arquitectura aprovado por despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 22 de Outubro de 2008. 
Presentes Projectos de Especialidades relativos a pretensão em referência, devidamente 

instruídos, com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os projectos apresentados, aptos a 

merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes no presente 

processo, a Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos:  

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

consequência da execução da obra; 

2. O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 129/2002, de 

11/05, relativo ao Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, bem como o 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01, relativo ao Regulamento Geral do Ruído, que 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, ficando 

posteriormente a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação 

de necessária Avaliação Acústica - n.º 5 do RGR e Portaria n.º 232/2008, de 11/03; 

3. A capacidade do estabelecimento não deverá ultrapassar o preconizado na alínea a) do 

n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25/09, na redacção que lhe foi 

conferida pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 01/04; 

4. A conduta de evacuação de fumos e cheiros deverá ser construída em material 

incombustível e conduzir directamente ao exterior, de forma a evitar incómodos a 

terceiros, de acordo com os regulamentos em vigor; 

5. Dar cumprimento ao solicitado no parecer da Autoridade de Saúde Concelhia da 

Marinha Grande, que se transcreve: 

�� 
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a) O estabelecimento deve cumprir com todos os normativos legais em vigor, 

nomeadamente o Decreto Regulamentar nº38/97 de 25 de Setembro, alterado pelo 

Decreto Regulamentar nº 4/99 de 01 de Abril e demais legislação em vigor; 

b) Todos os compartimentos deverão ser dotados de ventilação e iluminação directa para o 

exterior, ou dotados de dispositivos de ventilação e iluminação artificial. A ventilação 

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

respectivas instalações; 

c) Junto às entradas do estabelecimento, deverão ser colocados sistemas eficazes que 

impeçam a entrada e permanência de insectos; 

d) Deverá ser previsto um armário devidamente identificado e passível de fechar à chave, 

para a colocação de materiais e utensílios de limpeza/ desinfecção do estabelecimento; 

e) Os armários / cacifos dos trabalhadores deverão ser individuais e regulamentares. 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente que, pelo facto do estabelecimento se encontrar a 

menos de 100m de uma escola, aplicar-se-á o disposto no artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 

168/97, de 4 de Julho, aditado pelo Decreto-Lei n.º 9/2002, de 24 de Janeiro, no que 

respeita à comercialização de bebidas alcoólicas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

22 - REQ. N.º 1500/09 � PC N.º 68/09 � LUIS MANUEL SANTOS GAMA 

 
 
822 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio localizado na Rua da Esperança, em Casal 

Galego, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à 

Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09; 

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

obra, nomeadamente a execução de passeio, cujos alinhamento, dimensão e materiais 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob 

solicitação atempada por parte do requerente; 

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

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

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

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

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

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

implantação; 

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

seja, no tapamento dos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 
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solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  

 
23 - REQ. N.º 2217/09 � PC N.º 409/05 � MARIA SAUDADE ALVES FERREIRA 

CASALEIRO 

 

 

823 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar 

e Garagem, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

16/03/2006, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 251/06, de 05/09. 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura licenciado, aprovado por Despacho 

do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 

datado de 19 de Dezembro de 2008. 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos 
legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio na extensão total do prédio 

confinante com a Rua do Caminho Velho, cujos alinhamentos, materiais e dimensões 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários; 

2. Apresentação de novos Termos de Responsabilidade referentes aos Projectos de 

Especialidades entregues, elaborados em referência ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

e não 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - REQ. N.º 1854/09 � PC N.º 05/09 � ARLINDO ALBERTO PAIS OLIVEIRA 

 

 

824 - Presente pedido de licenciamento referente à Ampliação de uma Edificação existente 
(construção de alpendre), localizada na Rua Natália Correia, Gaeiras, Freguesia da Marinha 
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Grande, levada a efeito a coberto do anterior Processo de Obras n.º 736/00, dispondo de Alvará 

de Licença de Utilização n.º 419, de 09/12/2002. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis (projecto de estabilidade do alpendre 

proposto), nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Apresentação em igual período, dos seguintes elementos: 

a) Termos de Responsabilidade, subscritos pelo autor e coordenador de projecto, 

devidamente elaborados, nos termos do disposto nos Anexos I e II da Portaria n.º 

232/2008, de 11/03; 

b) Ficha de Segurança contra incêndios, em conformidade com o disposto no Decreto-

Lei n.º 220/2008, de 12/11 e Portaria n.º 1532/2008, de 29/12. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - REQ. N.º 2668/09 � PC N.º 93/08 � JOSÉ ORTIGOSO ROSÁRIO 

 

 

825 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito em parcela a destacar de um prédio localizado na Rua da Portela, 

Freguesia da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à Alteração 

de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, bem como o destaque solicitado, com os 

seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09; 

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

obra, nomeadamente a execução de passeio, cujos alinhamento, dimensão e materiais 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob solicitação 

atempada por parte do requerente; 

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

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

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

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

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

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

implantação; 

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

seja, no tapamento dos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 
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com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização.  

 

Mais deliberou deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, sendo que na 

respectiva certidão de destaque a emitir para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 

9 daquele diploma, deverá constar: 

1. Inscrição do ónus de não fraccionamento das parcelas resultantes do destaque, por um 

período de 10 anos contados da data do destaque, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 04/06, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção de 225,42m2 admissível para a parcela 

remanescente, face à aplicabilidade do índice de construção bruto definido para o 

local, sobre uma área de terreno de 375,70m2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - REQ. N.º 2794/09 � PC N.º 632/07 � FELISBERTO MANUEL CORREIA SILVA 

 

 

826 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização de Alterações de um Talho, 

aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 29 de Abril de 2009. 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos 
legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra; 

2. Manutenção do carácter amovível da estrutura de paredes e cobertura do telheiro 

posterior, até ao plano definido pelo alinhamento paralelo ao eixo da Rua Álvaro Filipe 

Gouveia Pedrosa, distando deste 8,00m.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - REQ. N.º 2819/09 � PC N.º 450/07 � YUDO EU, LDA. 
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827 - Presente Processo de Obras n.º 721/00, referente ao licenciamento da construção de 

edifício destinado a armazéns, localizado em Cumeiras, Zona Industrial da Marinha Pequena, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 01/03/2001 e 08/06/2001, a que 
correspondeu o alvará de licença de construção com o n.º 648/01, de 10/09/2001 e alterações 

aprovadas em 05/02/2004 e 31/03/2004, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de 

construção com o n.º 143/04, de 06/04/2004 e a emissão do respectivo alvará de licença de 

utilização com o n.º 270/04, de 22/09/2004. 
Presente processo de licenciamento industrial da actividade de fabricação de ferramentas 

mecânicas para a indústria de injecção de plástico (CAE 28622), aprovado por despacho da 
Direcção Regional de Economia do Centro, de 21/09/2007. 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração da fracção �A� de edifício destinado a 

armazéns, para instalação de estabelecimento industrial, aprovado por Deliberação tomada em 
Reunião de Câmara realizada em 20/05/2009. 
Presentes Projectos de Especialidades relativos às alterações aprovados, devidamente 

instruídos, com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos 
legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação dos Projecto de 

Especialidades referentes à alteração e ampliação de um edifício industrial, com os 

seguintes condicionalismos: 

1. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra; 

2. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. O registo desta deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - REQ. N.º 1529/09 � PC N.º 242/07 � JOAQUIM SOUSA SILVA 

 

 

828 - Presente requerimento de Joaquim Sousa Silva e Outro, titulares do processo de 
licenciamento de construção nº 242/08, com o alvará de licença nº 82/09, no prédio sito na Rua 

da Fábrica - Escoura, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção 

provisória das obras de urbanização previstas no mesmo  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
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Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar provisoriamente 

as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar 90% da 

caução prestada através de depósito nos cofres da tesouraria deste Município pela guia nº 

263 de 31.03.09, no valor de EUR 7.335,84 (sete mil trezentos e trinta e cinco euros e 

oitenta e quatro cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da referida caução até a 

recepção definitiva das mesmas, no montante de EUR 733,58 (setecentos e trinta e três 

euros e cinquenta e oito cêntimos).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - REQ. N.º 1874/09 � PC N.º 896/05 � GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA 

 
 
829 - Presente requerimento de Guilhermino Silva Oliveira, titular do processo de 
licenciamento de construção nº 896/05, com o alvará de licença nº 21/08, no prédio sito na Rua 

do Sobreiro, Casal Galego, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção 

provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, designadamente execução da 

pavimentação do arruamento.  
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar provisoriamente 

as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar 90% da 

caução prestada pela guia nº5, datada de 18 de Janeiro de 2008, nos cofres da tesouraria 

desta Câmara Municipal, no valor de EUR 1.620,00 (mil seiscentos e vinte euros), ficando 

retidos os restantes 10% da referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no 

montante de Eur 162,00 (cento e sessenta e dois euros). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - REQ. N.º 496/08 � PC N.º 67/08 � AUDITERPRISE � CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS, LDA. 

 
 
830 - Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Edifício Habitacional a levar a 

efeito em parcela a destacar, localizada na Rua das Sitias, Engenho, Freguesia da Marinha 
Grande. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do pedido. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

1. Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 

condicionada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08;  

2. N.º 5 do artigo 21.º do RMEU, por não prever a devida curva de transição em rampa 

de acesso automóvel ao piso cave; 
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3. Alínea bb) do n.º 5 da alínea x) do artigo 3.º do RMEU, por a presente proposta não 

assegurar a definição de cave, omissa a identificação do perfil natural do terreno nas 

devidas peças gráficas e erradas as cotas altimétricas propostas, face ao levantamento 

topográfico apresentado; 

4. Deficiente instrução do processo, designadamente por:  

a) Omissão de planta de implantação, à escala 1/200, sobre o levantamento topográfico, 

com representação e menção da proposta de área de cedência ao domínio público, 

delimitação inicial e final do prédio objecto da presente pretensão, menção das 

confrontações do prédio, inclusão de cotas altimétricas propostas, representação da 

localização das baterias de contadores de água e receptáculos postais, prevendo, em 

simultâneo, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do RMEU e n.º 11 da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19/09; 

b) Omissão de memória descritiva e justificativa, devidamente elaborada, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 10.º do RMEU e n.º 11 da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09;  

c) Deficiente representação gráfica da rampa de acesso automóvel ao piso cave e sua 

eventual acessibilidade ao logradouro tardoz do prédio, em planta do piso cave, à 

escala 1/100 e em planta de implantação, à escala 1/200;  

d) Omissão de plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos 

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

as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiência e 

mobilidade condicionada, sobre as áreas comuns do edifício habitacional, em 

conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

08/08;  

e) Omissão de termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto de 

arquitectura, enunciando, cumulativamente, o cumprimento integral do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 08/08;  

f) Omissão de corte longitudinal e transversal, à escala 1/200, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 10.º do RMEU, prevendo a correcção do perfil natural do terreno e 

respectivas cotas de implantação propostas, corroborando o levantamento 

topográfico apresentado; 

g) Omissão de cortes longitudinal e transversal, à escala 1/100, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 5 do artigo 10.º do RMEU; 

h) Omissão de muros de vedação em respectiva estimativa orçamental.  

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - REQ. N.º 497/08 � PC N.º 68/08 � AUDITERPRISE � CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS, LDA. 

 
 
831 - Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Edifício Habitacional a levar a 

efeito em parcela a destacar, localizada na Rua das Sitias, Engenho, Freguesia da Marinha 
Grande. 
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Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a desconformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do pedido. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente:  

1. Alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º do regulamento do PDMMG, por a presente proposta 

de edificação não assegurar a faixa de 10 m da margem da vala pública confinante a 

nascente relativa à servidão do domínio público hídrico. Para o efeito, carece de 

parecer vinculativo sobre as obras propostas na referida servidão, a ser emitido pela 

CCDR-C;  

2. Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 

condicionada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08;  

3. N.º 5 do artigo 21.º do RMEU, por não prever a devida curva de transição em rampa 

de acesso automóvel ao piso cave;  

4. Alínea bb) do n.º 5 da alínea x) do artigo 3.º do RMEU, por a presente proposta não 

assegurar a definição de cave, omissa a identificação do perfil natural do terreno nas 

devidas peças gráficas e erradas as cotas altimétricas propostas, face ao levantamento 

topográfico apresentado; 

5. Deficente instrução do processo, designadamente por:  

a) Omissão de planta de implantação, à escala 1/200, sobre o levantamento topográfico, 

com representação e menção da proposta de área de cedência ao domínio público, 

delimitação inicial e final do prédio objecto da presente pretensão, menção das 

confrontações do prédio, inclusão de cotas altimétricas propostas, representação da 

localização das baterias de contadores de água e receptáculos postais, prevendo, em 

simultâneo, a anulação da proposta de implantação prevista sobre a parcela 

remanescente (desenho n.º 2), nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do RMEU 

e n.º 11 da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09;  

b) Omissão de memória descritiva e justificativa, devidamente elaborada, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 10.º do RMEU e n.º 11 da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09;  

c) Deficiente representação gráfica da rampa de acesso automóvel ao piso cave e sua 

eventual acessibilidade ao logradouro tardoz do prédio, em planta do piso cave, à 

escala 1/100 e em planta de implantação, à escala 1/200;  

d) Omissão de plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos 

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

as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiência e 

mobilidade condicionada, sobre as áreas comuns do edifício habitacional, em 

conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

08/08;  

e) Omissão de termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto de 

arquitectura, enunciando, cumulativamente, o cumprimento integral do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 08/08; 

f) Omissão de corte longitudinal e transversal, à escala 1/200, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 10.º do RMEU, prevendo a correcção do perfil natural do terreno e 

respectivas cotas de implantação propostas, corroborando o levantamento 

topográfico apresentado; 

g) Omissão de cortes longitudinal e transversal, à escala 1/100, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 5 do artigo 10.º do RMEU;  

h) Omissão de muros de vedação em respectiva estimativa orçamental.  
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Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100º e 101º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer alegação às 

questões que motivaram o indeferimento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - REQ. N.º 358/09 � PC N.º 742/04 � LUIS FILIPE CARVALHO CLEMENTE 

 

 

832 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio localizado na Amieira, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 11 de 

Agosto de 2005. 
Presentes Projectos de Especialidades referentes à edificação, bem como Projecto de Obras de 

Urbanização referente à requalificação de parte do arruamento existente, dispondo de pareceres 

técnicas das Divisões de Licenciamento de Obras Particulares e de Infra-estruturas e Redes 
Municipais, referindo a violação de normas legais e regulamentares aplicáveis, comunicadas 
através do Ofício n.º 2184/2008 de 17/12. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou indeferir a pretensão, nos termos do disposto nas alíneas a) do n.º 1 do 

artigo 24.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, por violar normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente: 

1. Alíneas g) e h) do ponto 1 do art.º 9.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09, ao não 

apresentar �Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e 

qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, �� e �Condições técnicas gerais e 

especiais do caderno de encargos, incluindo prazos para o início e para o termo da 

execução dos trabalhos�. 

2. Alínea b) o n.º 1 do art.º 9.º da Portaria n.º 1110/01, de 19/09, ao não apresentar 

�Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória 

do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;) relativamente às obras 

de urbanização a executar. 

3. Ponto 1.3 do Capítulo I do Anexo I do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22/05, pelo facto do 

passeio proposto não respeitar a largura mínima de 2,25m. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 02184/2008, de 17/12, 

sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - REQ. N.º 3559/08 � PC N.º 375/06 � MARCIA CRISTINA FRANCISCO 
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833 - Presente Processo n.º 375/06, referente ao licenciamento de um estabelecimento de 
bebidas, localizado na Rua de Leiria, n.º 46, Loja D, denominado de �Salsa Café�, dispondo do 

respectivo Alvará de Licença de Utilização para Estabelecimento de Bebidas n.º 01/08, emitida 

em 03/04/2008. 
Presente pedido de alteração do referido estabelecimento de bebidas, para estabelecimento de 

bebidas com espaço de dança, dispondo de alargamento de horário até às 04:00h. 
Presente parecer desfavorável emitido pelo Governo Civil do distrito de Leiria, entidade 

consultada nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, referindo aquela entidade, que apenas é favorável à 

manutenção das características do estabelecimento licenciado, mais concretamente, 
��estabelecimento de bebidas (bar), sem espaço de dança e sem explanada exterior, devendo 

manter o actual horário de encerramento, ou seja, até às 02:00h��, alertando ainda para que 

��a proprietária melhore o isolamento acústico�.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09, por ter sido objecto de parecer negativo proferido pelo Governo Civil 

do Distrito de Leiria, entidade consultada nos termos do diploma referido, sendo aquela 

decisão vinculativa para os órgãos municipais. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 597/09, de 20/04, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - REQ. N.º 2848/09 � PC N.º 81/09 � JOAQUIM ALBERTO VICENTE FERREIRA 

 

 

834 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Anexo, aprovado por 

Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 22 de Setembro de 2009. 
Presentes Projectos de Especialidades, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos 
legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio na extensão total do prédio 

confinante com a Rua do Caminho Velho, cujos alinhamentos, materiais e dimensões 

deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários; 
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2. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

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

implantação; 

3. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

35 - REQ. N.º 2591/09 � PC N.º 152/08 � NELSON EDGAR GOMES PEREIRA 

 

 

835 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Anexo, aprovado por 

Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 25 de Junho de 2009. 
Presente Projecto de Estabilidade, devidamente instruído, com declaração de responsabilidade 

do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estar o referido projecto, apto a merecer 

aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do 

processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. Apresentação de peça gráfica com representação de pormenor de sapatas excêntricas 

contempladas em planta de fundações; 

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

consequência da execução da obra; 

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

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

implantação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - REQ. N.º 2518/09 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 

 

 

836 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de uma Edificação, 

localizada na Rua de Angola, Freguesia da Marinha Grande. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

2. Execução do passeio na extensão total do prédio confinante com a via pública, cujos 

alinhamento e materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos 

competentes desta câmara, devendo garantir-se desde já, o alargamento da faixa de 

rodagem de 5,00m para 6,00m e a criação de um passeio, ao longo da totalidade da 

frente do terreno, com 1,60m de largura; 

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

pintados, nas seguintes condições: 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

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

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas; 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante com 

o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão até 

1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da alínea x) 

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

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

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

implantação. 

6. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede 

o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas.  

7. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - REQ. N.º 1816/09 � PC N.º 558/01 � PEREIRA COSTA E GAMEIROS, LDA. 

 

 

837 - Presente requerimento de Pereira Costa & Gameiros, Lda., titular do processo de 
licenciamento nº 558/01, do imóvel sito no lugar de Cumeiras � Embra - Marinha Grande, a 
solicitar a recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, relativamente à 

componente viária. 
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Presente igualmente Auto da Recepção Provisória Final elaborado pela competente Comissão 

de Vistorias.  
 
Após análise da pretensão e de respectivo Auto a Câmara delibera: 

Receber provisoriamente as obras de infra-estruturas na componente da rede viária por 

esta se encontrar devidamente executada, podendo o montante da caução bancária 

prestada para o efeito ser reduzida para 90% do valor de Eur 13.526,00 (treze mil 

quinhentos e vinte seis euros), ficando retidos os restantes 10% no valor de Eur 1.352,60 

(mil trezentos e cinquenta e dois euros e sessenta cêntimos).  

Mandar libertar o montante de Eur 12.173,40 (doze mil cento e setenta e três euros e 

quarenta cêntimos), mantendo a caução no valor de Eur 1.531,45 (mil quinhentos e trinta 

e um e quarenta e cinco cêntimos) da garantia bancária NRº 125-02-0993766, datada de 

12 de Maio, do Banco Comercial Português, S.A.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - REQ. N.º 2585/09 � PC N.º 637/03 � ALZIRA OLIVEIRA PEREIRA 

 

 

838 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de um Edifício Habitacional, 

dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara, realizada em 27/11/2003. 
Presente Projectos de Especialidades, devidamente instruídos, com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os projectos apresentados, aptos a 

merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Toda a rede predial de distribuição de água deverá ficar em espaço privado, não 

devendo esta rede situar-se em espaço público; 

2. As últimas caixas de rede predial de águas residuais domésticas/pluviais deverão 

apresentar diâmetro 50mm, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400; 

3. Execução de todos os arranjos junto à Rua Ponto da Boavista, nomeadamente passeio, 

parqueamento exterior e demais trabalhos que se considerem necessários ao bom 

acabamento da obra, informando-se:  

a) Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil de calcário de 0,13x0,22m e calçada calcária de 0,05x0,05x0,05 no passeio, 

calçada calcária de 0,10x0,10x0,10 e lancil calcário de 0,08x0,22 no estacionamento. 

Prevê-se que o espelho do lancil seja de 0,12m acima do pavimento betuminoso no 

passeio, de 0,04m no estacionamento, sendo necessária a colocação de lancil 

rampeado de 0,30x0,22m numa extensão de 3,50m junto à entrada para veículos; 

b) Na execução dos passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico 

preto entre a camada base e a almofada de assentamento de modo a evitar o 

crescimento das ervas. 
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4. Execução dos espaços pavimentados e áreas verdes propostos, visando a qualificação 

do logradouro como espaço exterior de uso público, cujos trabalhos serão 

assiduamente monitorizados pelos serviços desta Câmara;  

5. Da utilização do respectivo logradouro, comungado pelos moradores e outros, face à 

ausência de barreiras físicas que suportem a exclusividade do mesmo, o requerente 

deverá inscrever no registo predial o ónus de utilização pública sobre o espaço 

envolvente exterior à proposta de edificação, pela subsequente assunção da sua 

manutenção e conservação pelos respectivos condóminos;  

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

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

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

Setembro; 

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

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

implantação; 

8. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas; 

9. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - REQ. N.º 567/09 � PC N.º 11/05 � CMF � CONSTRUÇÕES MARQUES E FILHOS, 

LDA. 

 

 

839 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, 

Garagens e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano localizado na Rua Um, 

Embra, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção 

n.º 255/07, de 20 de Setembro. 
Presentes projectos de alterações aos projectos anteriormente aprovados, decorrente das 

alterações efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam 

estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

40 - REQ. N.º 2911/09 � PC N.º 714/05 � ANA PATRICIA PINHEIRO SILVA  

 

 

840 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 

levado a efeito no Lote 69 do Loteamento Urbano localizado na Portela, Freguesia da Marinha 
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Grande (Alvará de Loteamento n.º 12/99), ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 15/08, de 18 de Março. 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura anteriormente aprovado, decorrente 

das alterações efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam 

estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

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

2. Apresentação em igual período, de Estimativa Orçamental e Calendarização da 

execução da presente proposta de alteração, nos termos previstos no n.º 1 do N.º 11 da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

41 - REQ. N.º 2738/09 � PC N.º 230/09 � AMÉRICO NUNES 

 

 

841 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Garagens, a levar a efeito 

num prédio urbano localizado na Rua Alves Redol, n.º 8, Praia da Vieira, Freguesia da Vieira 
de Leiria, de forma a servir de complemento às fracções autónomas existentes, com uso 

habitacional. 
Presente informação técnica dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com normas 

legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, com 

determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09; 

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

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

implantação; 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

42 - REQ. N.º 2474/09 � PC N.º 622/07 � BELBLOCO � CONSTRUÇÕES, LDA.  

 
 
842 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração e Ampliação de Pavilhões 

Industriais, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 22/04/2008. 
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Presentes Projectos de Especialidades correspondentes às alterações solicitadas, aprovados por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/07/2009, com os condicionalismos 
que a seguir se transcrevem: 
�� 
1. Apresentação de Termos de Responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de 

especialidades, de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

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

consequência da execução da obra; 

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

específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, 

alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

4. Aquando do início da construção da ampliação, após a abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para verificação da 

sua implantação; 

5. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a deslocação 

dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade com os projectos 

licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-estruturas públicas; 

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de utilização; 

7. De acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, alterado pelo 

Decreto-lei n.º 183/2007, de 9 de Maio, que estabelece as Normas Disciplinadoras do 

Exercício da Actividade Industrial, a Licença de Obras para a ampliação referida só 

poderá ser emitida, desde que o requerente demonstre ter apresentado o pedido de 

licenciamento de alteração do estabelecimento industrial, devidamente instruído, à 

entidade coordenadora, ficando em fase posterior, a emissão da Licença de Utilização 

dependente da apresentação, de cópia da licença de alteração do estabelecimento. 

�� 
Presente requerimento n.º 2474/09, de 23/09, pelo qual o requerente vem dar cumprimento ao 

condicionalismo referido no ponto 1 daquela deliberação, informando ainda ��que não se 

trata de uma indústria mas sim de pavilhões para armazém, pelo que não carece de 

licenciamento industrial.�. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou: 

1. Considerar cumprido o condicionalismo referido no ponto 1 da anterior Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/07/2009. 

2. Revogar o condicionalismo imposto no ponto 7 da mesma deliberação, pelo facto das 

edificações se destinarem ao uso de armazém, e não ao uso industrial. 

3. Manter os restantes condicionalismos referidos nos pontos 2 a 6 da anterior 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/07/2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

43 - REQ. N.º 2381/09 � PC N.º 853/04 � CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES 

PEDROSO  
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843 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício Comercial, 

levado a efeito no Lote 3 do Loteamento Urbano, localizado na Rua das Rosas da Pedra de 
Baixo, Guarda Nova (Alvará de Loteamento n.º 17/82), ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 224/06, de 25/07. 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura inicialmente aprovado, decorrentes 

das alterações efectuadas em obra, dispondo de parecer técnico dos serviços que atesta estar 

apto a merecer aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres que sobre ela recaíram, a Câmara 

deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 177/01, de 04/06; 

2. Correcção da instrução escrita do presente aditamento ao processo camarário em 

epígrafe, nos termos do disposto no RJUE constante do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06 e Portaria n.º 

1110/2001, de 19/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

44 - REQ. N.º 246/09 � PC N.º 319/08 � JOSÉ ANJOS MORDOMO  

 

 

844 - Presente PC n.º 1065/82, referente à Alteração e Ampliação de um Edifício de Habitação 

e Comércio, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 
17/08/1982, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 735/82, de 19/08. 
Presente pedido de licenciamento relativo às alterações levadas a efeito no referido edifício, 

decorrentes das desconformidades detectadas aquando da realização da vistoria, realizada em 

27/02/2008, requerida na sequência do pedido de emissão do Alvará de Autorização de 

Utilização, datado de 29/01/2008. 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do projecto de arquitectura, 

com determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

2. Apresentação em igual período, de Planta de Implantação à escala 1:200, contendo 

todos os arranjos exteriores e indicação dos lugares de estacionamento previstos no 

interior do lote, em cumprimento do disposto no n.º 8 do artigo 5.º do regulamento do 

Plano Director Municipal da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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45 - REQ. N.º 2610/09 � PC N.º 288/05 � ANTÓNIO PESCADA SOUSA  

 

 

845 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Pavilhão, sito na Rua da 

Zona Industrial, Freguesia da Moita, licenciado pela Câmara Municipal de Alcobaça (PC n.º 

775/99), aprovado em 06/08/1999 e 29/09/1999, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 433/2000, de 06/04. 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização das Alterações efectuadas ao edifício 

de armazém, dispondo de parecer técnico dos serviços, referindo que as mesmas se encontram 

aptas a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o Projecto de Alterações de edifício de Armazém. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

46 - REQ. N.º 324/09 � PC N.º 813/05 � GRACINDA FERREIRA MATEUS  

 

 

846 - Presente Processo de Obras n.º 756/85 e respectivos aditamentos, identificados com o n.º 

278/86 e n.º 556/86, em nome de Maria Ferreira Gomes, relativo à construção de armazém 

designado �barracão�, num terreno sito na Rua do Tecelão, Amieirinha, Freguesia da Marinha 
Grande, aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 21/05/1986, ao 

qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 242/1986, de 19/06. 
Presente Processo de Obras n.º 821/86, em nome de Maria Ferreira Gomes, relativo à 

ampliação de armazém designado �barracão�, aprovado por Deliberação tomada em reunião de 

Câmara realizada em 01/10/1986, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

677/1986, de 09/10. 
Presente Processo de Loteamento n.º 117/90 e respectivos aditamentos, identificados com o n.º 
151/90 e n.º 178/91, em nome de Gracinda Ferreira Mateus, referente à Operação de 

Loteamento Urbano, aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

11/09/1991, ao qual foi atribuído Alvará de Loteamento n.º 8/1992, de 13/04. 
Presente Processo de Obras n.º 975/01, em nome de Gracinda Ferreira Mateus, relativo à 

alteração e ampliação de instalações industriais, indeferido por Deliberação tomada em reunião 

de Câmara realizada em 12/09/2002, onde consta comprovativo de entrada do pedido de 
instalação de estabelecimento industrial, junto da Direcção Regional de Economia do Centro. 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício industrial, 

dispondo de pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações efectuadas, 

aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de alteração e ampliação de edifício 

industrial, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; 
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2. Apresentação em igual período, de comprovativo de entrada do pedido de 

instalação/alteração do estabelecimento industrial, junto da entidade coordenadora do 

licenciamento industrial. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

47 - REQ. N.º 2520/09 � PC N.º 348/08 � FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA E 

ALMEIDA, S.A.  

 

 

Processo retirado da ordem do dia. 

 

 



 

 

Quando eram 17:00 horas foi feita uma pausa na reunião, tendo a mesma recomeçado 

pelas 17:15 horas. 

 

 



 

48 - REQ. N.º 3476/08 � PC N.º 435/07 � PASTELARIA NANDOC, LDA.  

 

 

847 - Presente Projecto de Arquitectura relativo ao licenciamento de estabelecimento de 
bebidas, instalado em edifício comercial de rés-do-chão, situado na Rua Marquês de Pombal, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente ao licenciamento de estabelecimento de bebidas, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; 

2. Cumprimento dos condicionalismos expressos no parecer do Delegado de Saúde do 

ACES Pinhal Litoral II, que se transcrevem: 

�- As instalações sanitárias destinadas ao público/funcionários devem ser dotadas de 

lavatórios com sistema de manuseamento não manual; 

- Deve existir um local próprio para colocar os produtos de higiene, limpeza e 

desinfecção.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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49 - REQ. N.º 2657/09 � PC N.º 132/09 � MARCOLINO INÁCIO MARCELINO  

 

 

848 - Presente Processo de Obras n.º 869/97, em nome de MARCOLINO INÁCIO 

MARCELINO, referente à construção de uma moradia unifamiliar e destaque de parcela, em 

Trutas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 02/10/1997 e 07/04/1998, 
averbado em nome de SUSANA CATARINA DOS SANTOS MARTINS, a que correspondeu 
a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 518/98 e a atribuição da licença de 

utilização n.º 287, de 16/11/1999. 
Presente Processo de Obras n.º 487/04, em nome de MARCOLINO INÁCIO MARCELINO, 

referente ao licenciamento de um estabelecimento de comércio a retalho de alimentos para 

animais e artigos de drogaria, na Rua do Alto Alentejo, n.º 13, Trutas, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, aprovado em 21/04/2005, a que correspondeu a emissão do alvará de licença 

de construção n.º 24, de 11/01/2006 e a atribuição da licença de utilização n.º 70/06, de 

03/04/2006. 
Presente Projecto de arquitectura referente a alterações e ampliação de edifício destinado a 

instalação de estabelecimento de comércio a retalho de alimentos para animais e produtos 

fitofarmacêuticos. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações e ampliação, 

aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente alterações e ampliação de edifício destinado a instalação de 

estabelecimento de comércio a retalho de alimentos para animais e produtos 

fitofarmacêuticos, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

2. Apresentação, em igual período, de planta de implantação com a indicação do lugar 

de estacionamento previsto no interior do lote, em cumprimento do disposto no n.º 10, 

do artigo 5.º, do Regulamento do PDMMG e ainda de acordo com o projecto aprovado 

em 21/04/2005, constante do Processo Camarário n.º 487/04; 

3. Cumprimento dos aspectos referidos pelo Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral 

II e pelo Gabinete Veterinário Municipal, cujas observações se transcrevem: 

3.1. Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II: 

� Devem ser cumpridas todas as normas e regulamentos em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro, Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto 

e Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, nomeadamente: 

- O �escritório� é considerado um local de trabalho e como tal, uma vez que é um 

compartimento sem aberturas directas para o exterior (janelas/clarabóias), deve ser 

provido de iluminação e ventilação artificiais sendo que a renovação de ar deverá ser 

adequada à dimensão e função do espaço.� 

3.2. Gabinete Veterinário Municipal: 

�[�] deverá ser dado conhecimento ao requerente da obrigatoriedade do 

cumprimento dos pontos abaixo enunciados: 

1. Regulamento (CE) n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Janeiro, que estabelece as normas gerais de higiene dos alimentos para animais, 

condições e disposições para garantir a rastreabilidade dos alimentos para 
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animais e condições e disposições para o registo e aprovação dos 

estabelecimentos; 

2. Os operadores das empresas do sector dos alimentos para animais que se 

dediquem à venda a retalho de alimentos para animais, deverão solicitar à 

Direcção-Geral de Veterinária o seu registo, mediante requerimento dirigido ao 

Director-Geral de Veterinária (Mod. 568/DGV), que junto se anexa. O referido 

requerimento deverá ser acompanhado por declaração electrónica das finanças 

(comprovativo de inicio de actividade); 

3. Condições mínimas para retalhistas do sector da alimentação animal emanadas 

pela Direcção-Geral de Veterinária (em anexo).� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

50 - REQ. N.º 2653/09 � PC N.º 345/08 � ADÉLIA MARIA TOME FILIPE  

 

 

849 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, 

Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 25 de Junho de 2009. 
Presentes Projectos de Especialidades relativos a pretensão em referência, devidamente 

instruídos, com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe 

foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os projectos apresentados, aptos a 

merecerem aprovação, encontrando-se assim preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes no presente 

processo, a Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos:  

1. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

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

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

implantação. 

3. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede 

o tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

4. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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51 - REQ. N.º 3717/08 � PC N.º 188/08 � JOSÉ VIOLANTE MADEIRA  

 

 

850 - Presente processo referente ao licenciamento da Legalização de um Anexo, localizado na 

Rua João Órfão Soares, Camarnal, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de pareceres 
técnicos dos serviços, desfavoráveis, comunicados ao requerente através do Ofício n.º 233/09, 

de 12/02 e Ofício n.º 1182/09, de 27/07. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do art. 24.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis: 

a) Alínea aa) do artigo 3.º do RMEU por a proposta de edificação não corresponder 

à definição de anexo; 

b) N.º 2 do artigo 12.º do RMEU por se verificarem implantados vários polígonos de 

construção contíguos ao polígono do imóvel original que, eventualmente, suscitem 

o agravamento das condições de utilização da edificação principal, para os quais 

se desconhecem antecedentes camarários. 

2. A obra ser �susceptível de manifestamente afectar �(�) a estética das povoações, a 

sua adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens (�)�, 

designadamente em resultado do agravamento do afastamento mínimo ao eixo do 

arruamento confinante, a garantir à edificação a legalizar, tendo por referência o 

polígono da construção implantada sobre o prédio contíguo a sul, na ausência de 

prescrição expressa em regulamento ou postura municipal.    

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1182/09, de 27/07, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

52 - REQ. N.º 634/09 � PC N.º 647/06 � JOAQUIM DOS SANTOS ROLO  

 
 

851 - Presente Processo de Obras n.º 193/94, relativo à construção de 1.º andar sobre rés-do-
chão existente de edifício de habitação unifamiliar situado na Rua da Foz, n.º 28, Praia da 

Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho de Marinha Grande, aprovado em 15/12/1994 
e 29/12/1994, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção n.º 36/95, de 

13/01/1995 e respectiva prorrogação com o n.º 521/95, de 24/07/1995. 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e construção de anexos de apoio à 

habitação. 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à alteração e construção de anexos de apoio à habitação, com o 

condicionalismo de apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data de 
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notificação, os projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4, do 

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

conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

53 - REQ. N.º 2142/04 � PC N.º 496/04 � GUIDA MARIA LOURENÇO ALVES 

 
 
852 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, a 
levar a efeito num prédio rústico localizado na Guarda Nova, Freguesia da Marinha Grande, 

dispondo de pareceres técnicos dos serviços, desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 

1358/09, de 26/08. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do 

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

04/06, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o artigo 73.º 

do Capitulo III, do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, dado que as janelas dos 

compartimentos das edificações, deverão ser sempre dispostas de forma que o seu 

afastamento de qualquer muro ou fachada fronteiros, medido perpendicularmente ao 

plano da janela e atendendo ao disposto do artigo 75.º, não seja inferior a metade da 

altura desse muro ou fachada acima do nível do pavimento do comportamento, com o 

mínimo de 3m. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do anterior Ofício n.º 1358/09, de 26/08, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
54 - REQ. N.º 2734/09 � PC N.º 578/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA. 

 
 
853 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar 

Geminada e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua da 

Serrada, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 141/08, de 17 de Junho. 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as 

alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 
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n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho; 

2. Apresentação em igual período, de Termos de Responsabilidade subscritos pelos autor 

e coordenador de projecto, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas e o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

de acordo com os modelos publicados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

55 - REQ. N.º 2733/09 � PC N.º 579/07 � AGOSTINHO CUNHA � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA 

 
 
854 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar 

Geminada e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua da 

Serraria, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 142/08, de 17 de Junho. 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as 

alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho; 

2. Apresentação em igual período, de Termos de Responsabilidade subscritos pelos autor 

e coordenador de projecto, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas e o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

de acordo com os modelos publicados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

56 - REQ. N.º 2756/09 � PC N.º 54/09 � IMOBILIÁRIA PONTO NOVO 

 
 
855 - Presente processo de licenciamento n.º 1116/97, referente à Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua Carlos da Silva Couceiro, 

Ordem, Freguesia da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção 

n.º 126/99, de 01/03, com posteriores prorrogações efectuadas através do Alvará n.º 383/2000, 

de 29/09 e Alvará n.º 137/2002, de 05/07. 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura aprovado, dispondo dos pareceres 

técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a merecerem 

aprovação.  
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007 de 4 de Setembro. 

2. Apresentação em igual período, de Termos de Responsabilidade subscritos pelos autor 

e coordenador de projecto, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Plano Director Municipal, o Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas e o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08 e o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12/11, de acordo com 

os modelos publicados. 

3. Apresentação em igual período, de Ficha de Segurança Contra Incêndios, devidamente 

preenchida e corrigida, nos pontos 1.1, 1.2, 1.3 e 3, de acordo com a Portaria n.º 

1532/2008, de 29/12 e Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

57 - REQ. N.º 2847/09 � PC N.º 786/05 � LUIS MIGUEL BETTENCOURT FREITAS 

MORNA 

 
 
856 - Presente processo de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de Moradia 

existente, localizada na Rua Adolfo Leitão, em São Pedro de Moel, ao qual foi atribuído Alvará 

de Licença de Construção n.º 62/08, de 20/03. 
Presente projecto de alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as 

alterações requeridas, aptas a merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 

Junho. 

2. Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
58 - REQ. N.º 582/09 � PC N.º 684/07 � JOSÉ RAPOSO AMARAL JUNIOR  

 
 

857 - Presente Processo de Obras com o n.º 1275/98, em nome de José Manuel Madeira 

Pereira, relativo a construção de edifício de habitação e comércio, na Rua da Covina e Rua das 

Piscinas, Embra, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, aprovado em 28/01/1999 e 
12/05/1999, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção n.º 360, de 

21/05/1999 e a atribuição da licença de utilização com o n.º 218, de 21/09/2000. 
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Presente Projecto de Arquitectura relativo a alteração de edifício para instalação de consultório 

médico dentário, no Bloco A, Fracção �D�. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente a alteração de edifício para instalação de consultório médico 

dentário, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; 

2. Apresentação, em igual período, de cópia certificada da acta da assembleia de 

condóminos ou, em alternativa, cópias dos documentos de identificação civil de cada 

um dos signatários que validem o exemplar que consta do processo; 

3. Apresentação de declaração da entidade responsável pelo condomínio afirmando ter 

sido dado cumprimento integral ao disposto no Código Civil, nomeadamente no que se 

refere à comunicação do teor da acta referida no número anterior aos proprietários 

das fracções restantes, sem que estes se tenham pronunciado contra o seu teor, dentro 

do prazo legalmente estabelecido. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 









 

Terminada a apresentação dos processos de obras, e aproveitando a presença do Chefe da 

DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, o Sr. Vereador Dr. António Santos 

solicitou a entrega dos seguintes elementos:  
 
- saldo inicial dos processos de obras entrados no início do actual executivo; 
- n.º de processos despachados no mês; 
- saldo final. 
 
Os Srs. Vereadores Dr. Vítor Pereira e Dr.ª Alexandra Dengucho também solicitaram o envio, 

por e-mail, dos mesmos elementos. 
 



 
 



59 - 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

 
858 - Presente proposta da 18ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
16ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 52.084,00 euros nos reforços 

e de 52.084,00 euros nas anulações; 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/11/2009 

Acta n.º 27 

 

 49 

16ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 17.750,00 euros 
nos reforços e de 17.750,00 euros nas anulações.  
16ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 10.951,00 euros 
nos reforços e de 12.852,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 18ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

60 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �BAR TR CLUB� NA PRAIA DA VIEIRA 

 
 
859 - Presente informação nº 43/AF/2009 de 19-11-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 
se passa a transcrever: 
 
� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 10 de Novembro de 2009, um requerimento em nome 

de Ricardo Miguel Campos da Costa, proprietário do Bar TR Club, sito na Praia da Vieira, no 

qual solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento a titulo excepcional, 

no dia 13 de Dezembro de 2009, das 2:00h às 4:00h para comemoração do aniversário do bar 

e para o dia 01 de Janeiro de 2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração da passagem de 

ano. 

� 

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

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

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

De acordo o mesmo artigo do referido Regulamento, a Câmara Municipal é obrigada a ouvir 

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

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

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

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

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

� 

Atendendo a que: 

 este pedido é para datas específicas e excepcionais; 

 este estabelecimento está numa zona turística, ao qual aflui bastante público nas 

noites de passagem de ano; 

 a dinamização da economia na Praia da Vieira depende da actividade destes 

estabelecimentos; 
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 o estabelecimento tem licença de utilização; 

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

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

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

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 

 
A Câmara depois de analisar a informação delibera deferir o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento do Bar TR Club, a titulo excepcional, no 

dia 13 de Dezembro de 2009, das 2:00h às 4:00h para comemoração do aniversário do bar 

e no dia 01 de Janeiro de 2010, das 2:00h às 4:00h para comemoração da passagem de 

ano. Esta deliberação só produzirá efeitos se todos os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 

1 do citado Regulamento forem favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





61 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS (EUCALYPTUS GLOBULUS) E PINHEIRO 

BRAVO (PINUS PINASTER) � JOAQUIM PERPÉTUO RIBEIRO 

 

 

860 - Presente requerimento datado de 15 de Junho do corrente ano, com registo de entrada nº 

E/8196, em nome de Joaquim Perpétuo Ribeiro, residente em Rua Professor João Oliveira 

Coelho, nº 3 � R/C Dto � Quinta do Paço � Tavarede � Figueira da Foz, onde solicita 
autorização para mobilização do solo sem fins agrícolas, de uma propriedade que se encontra 

em pousio EM Rua da Lameira � Moita, para posterior plantação com povoamento simples de 

eucalipto (eucalyptus globulus) e pinheiro bravo (pinus pinaster). 

  
Presente: 
 
- Informação IA/18/2009 de 23 de Junho sobre o assunto, que aqui se junta em anexo (Anexo 

1) e que se dá por integralmente reproduzida; 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 2) e que 
se dá por integralmente reproduzida, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação com eucaliptos 

(eucalyptus globulus) e pinheiro bravo (pinus pinaster) (�) e será nula se, no local não se 

cumprirem as condições acima enumeradas�. 

 

A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





62 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS (EUCALYPTUS GLOBULUS) � ARMANDO 

BRAZ HELENO 
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861 - Presente requerimento datado de 27 de Abril do corrente ano, com registo de entrada nº 

E/6063, em nome de Armando Braz Heleno, residente em Rua do Cerro, nº 30 � Serra de Porto 
D�Urso � Monte Real, onde solicita autorização para destruição do revestimento existente, 

constituído por rebentos de eucalipto e matos velhos para posterior florestação de uma 

propriedade, sita em Tojeiras, freguesia e concelho da Marinha Grande, com povoamento 
simples de eucalipto (eucalyptus globulus). 
 
Presente: 
 
- Informação IA/11/2009 de 06 de Maio sobre o assunto, que aqui se junta em anexo (Anexo 3) 
e que se dá por integralmente reproduzida; 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 4) e que 
se dá por integralmente reproduzida, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação com eucalipto 

(eucalyptus globulus)  (�) e será nula se, no local não se cumprirem as condições acima 

enumeradas�. 

 

A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
63 - PLANTAÇÃO DE PINHEIRO BRAVO � (PINUS PINASTER) � ROGÉRIO 

FERNANDES DE ALMEIDA 

 

 

862 - Presente requerimento datado de 19 de Junho do corrente ano, com registo de entrada nº 

E/8452, em nome de Rogério Fernandes de Almeida, residente em Rua António Lopes de 

Almeida, nº 11 � R/C � Marinha Grande, onde solicita autorização para destruição de 

revestimento existente constituído por mato, numa propriedade sita em Salgueiro � Garcia � 
Marinha Grande, para posterior plantação com povoamento simples de pinheiro bravo (pinus 

pinaster). 
 
Presente: 
 
- Informação IA/20/2009 de 10 de Julho sobre o assunto, que aqui se junta em anexo (Anexo 5) 
e que se dá por integralmente reproduzida; 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 6) e que 
se dá por integralmente reproduzida, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 
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exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação com pinheiro 

bravo (pinus pinaster)  (�) e será nula se, no local não se cumprirem as condições acima 

enumeradas�. 

 

A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
64 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR PEDRO JOSÉ DA SILVA. RECTIFICAÇÃO. 

 
 
863 - Através da deliberação camarária, de 1 de Outubro de 2009, foi determinado indemnizar 

Pedro José da Silva, no valor de cento e setenta e seis euros e sessenta cêntimos, por se 

verificarem os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 
públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa. 
 
Na informação técnica de suporte a essa deliberação mencionava-se que o requerente avaliava 
os danos sofridos, por recurso a orçamento da empresa Gandypneus, Lda., em 211,92 euros. 

Este valor corresponde ao acréscimo do IVA em relação aos mencionados 176,60 euros.  
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 148.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, rectificar a sua deliberação de 1 de Outubro de 2009, 

devendo ler-se �no valor de duzentos e onze euros e noventa e dois cêntimos� onde se lê 

�no valor de cento e setenta e seis euros e sessenta cêntimos�.  

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
65 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 
 
 
864 - Face à  informação nº42/AF/2009, de 17 de Novembro, da Secção de Taxas e Licenças 

da Divisão Administrativa de Recursos Humanos, urge decidir relativamente à gestão e 

rentabilização dos espaços dos cemitérios municipais. 
 
Tendo presente os fundamentos constantes da deliberação desta Câmara Municipal, de 28 de 

Junho de 2002, que se dão por reproduzidos. 
 
A Câmara Municipal, como entidade responsável pela administração dos cemitérios, de 

acordo com a alínea m), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro e 

tendo em conta o Regulamento dos Cemitérios Municipais e a demais regulamentação 

aplicável, delibera:  

 

A) Em relação ao Cemitério Municipal de Casal Galego: 
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1- Afectar ao uso privativo a título perpétuo as parcelas de terreno 

correspondentes às sepulturas numeradas do n.º 918 até ao n.º 2206;  

2- Recomendar a manutenção dos critérios fixados por despacho de 9 de Maio de 

2005; 

3- Notificar todos os requerentes da concessão de sepulturas perpétuas pendentes 

nos serviços por falta de pagamento e /ou com falta de documentos para 

procederem, no prazo de 10 dias úteis, à regularização da situação e/ou ao 

respectivo pagamento; 

4- Adoptar, na falta de resposta à notificação referida no número anterior, as 

medidas previstas no Regulamento dos Cemitérios Municipais; 

5- Cometer aos serviços municipais o cumprimento do artigo 27º, do 

Regulamento dos Cemitérios Municipais. 

 

B) Em relação ao Cemitério Municipal da Marinha Grande: 

1- Cometer aos serviços municipais competentes o levantamento das sepulturas e 

jazigos concedidos a titulo perpétuo que se encontrem em estado de abandono e 

/ou cujos concessionários sejam desconhecidos a fim de se dar cumprimento ao 

artigo 43º do Regulamento dos Cemitérios Municipais e à alínea aa), do nº 1, do 

artigo 64º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

     

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

66 - LISTA NOMINATIVA DAS TRANSIÇÕES E MANUTENÇÕES DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE � 

HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO. 

 
 
865 - Presente lista nominativa das transições e manutenções dos trabalhadores da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, elaborada nos termos do artigo 109.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro - LVCR, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, aprovada pelo 
Presidente da Câmara, a 28 de Maio de 2009, e posteriormente rectificada a 7 de Outubro de 

2009. 
 
Da referida lista consta a modalidade de relação jurídica de emprego público, o cargo ou 

carreira e categoria, situação de mobilidade geral, atribuição, competência ou actividade, 

posição remuneratória e nível remuneratório, de todos os trabalhadores desta Câmara 

Municipal, incluindo os que se encontram a exercer transitoriamente funções nesta entidade em 

regime de comissão de serviço. 
 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na LVCR, as transições constantes da lista nominativa 

carecem, conforme preceituado no artigo 17.º do já citado Decreto-Lei, de homologação do 

órgão executivo respectivo. 
 
Neste sentido, a Câmara Municipal delibera ao abrigo dos artigos 17.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de Setembro e 64.º, n.º 7 alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

sua actual redacção, homologar a lista nominativa das transições e manutenções dos 

trabalhadores da Câmara Municipal da Marinha Grande.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
67 - 4.º CORTA-MATO JOVEM «ROTA DO VIDRO» 

 
 
866 - Presente informação datada de 20/11/2009, dando conta de um pedido de apoio logístico 

e financeiro apresentado pelo Clube Atletismo da Marinha Grande, em oficio enviado à Câmara 

datado de 12 de Novembro, para apoiar na realização do 4.º Corta-Mato Jovem «Rota do 

Vidro» no dia 06 de Dezembro de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da cidade em todo o país pelo Clube Atletismo da 

Marinha Grande, 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, aprovar a 

atribuição de um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) ao, Clube Atletismo da 

Marinha Grande, NIF: 503912530, para apoiar a realização do referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 208 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto de apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
68 - 26.ª MEIA MARATONA NA MARINHA GRANDE E 6.º FIGO JOVEM 
 
 
867 - Presente informação datada de 12/11/2009, dando conta de um pedido de apoio logístico 

e financeiro apresentado pelo Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, em oficio enviado 
à Câmara datado de 1 de Novembro, para a realização da 26.ª Meia Maratona na Marinha 

Grande e 6.º Figo Jovem no dia 01 de Dezembro de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da cidade em todo o país pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo das Figueiras, 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, 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 4000 � (quatro mil euros) ao, Grupo 

Desportivo e Recreativo das Figueiras, NIF: 501075330, para apoiar a realização do 

referido evento. 
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A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 200 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto de apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
69 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL 2009 
 
 
868 - Presente no sector cultural, oficio com o registo E/13844/2009, da Associação Comercial 
e Industrial da Marinha Grande, com sede na Rua Prof. Dr. Virgílio de Morais, nº 4, Edifício 

Lumar, 2º andar, 2430 -238 Marinha Grande, a solicitar apoio financeiro para a realização da 

iluminação de Natal no concelho da Marinha Grande 2009. 
 
Esta iniciativa tem como objectivo dar significado e colorido ao Natal das populações, dos 

comerciantes e dos clientes de todo o concelho da Marinha Grande.  
As tradicionais iluminações de Natal abrangem várias rotundas, largos e ruas da cidade da 

Marinha Grande, bem como as das freguesias da Moita e Vieira de Leiria, dando prioridade às 

zonas onde existe comércio tradicional. Pretende-se que a iluminação de Natal esteja ligada no 

período compreendido entre o dia 08/12/2009 e o dia 6/01/2010. 
 
O apoio financeiro destina-se a comparticipar exclusivamente nas despesas com o aluguer das 
iluminações de Natal num total de 40 000.00� conforme orçamento apresentado pela 

associação. 
 

Analisado o pedido, e considerando que: 
1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 

natureza recreativa, social e cultural, de que resulte beneficio para a 
população e desenvolvimento para o Concelho; 

2. Se trata de uma iniciativa que tem como objectivo dinamizar e apoiar o 
comércio tradicional, procurando motivar a população a fazer as suas 

compras no nosso concelho; 
3. Se trata de uma iniciativa indispensável à dinamização da economia local e 

que envolve custos muito elevados, que a ACIMG não tem capacidade 

financeira para os suportar; 
 

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 
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11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 40 000,00� (quarenta mil euros) à 

Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande, contribuinte nº 500 902 380, para 

apoio às despesas com a iluminação de Natal no concelho da Marinha Grande, cuja verba 

se enquadra na acção 2009/A/215 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 
respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, para 

fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a obrigatoriedade de 
realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os apoios são concedidos, 

  

A Câmara Municipal delibera ainda que: 
a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 60 dias após o recebimento do apoio, os 
documentos comprovativos das despesas efectuadas com a iniciativa, bem como a apresentação 

de algumas fotografias que ilustram os diferentes locais onde se concretizou o objecto do apoio 
financeiro. 
 
b) A não apresentação dos documentos, implicará a não atribuição de outros apoios enquanto o 

mesmo não for entregue. 
 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
70 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A XX FEIRA NACIONAL DE 

ARTESANATO E GASTRONOMIA DA MARINHA GRANDE 
 
 
869 - Presente no sector cultural, email com o registo E/14608/2009, da Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, com sede na Rua Clube Desportivo, nº 5A, Casal 

Galego, 243O -070 Marinha Grande, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas 

inerentes à organização da XX Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande 

que vai decorrer de 27 de Novembro a 06 de Dezembro de 2009. 
 
Esta Feira tem como principais objectivos divulgar o artesanato nacional, com especial relevo 
para o artesanato trabalhado ao vivo e a gastronomia portuguesa, bem como os produtos 
característicos das diferentes regiões do nosso país. 
 
A Feira tem ainda um programa de animação cultural em que é dada especial relevância ao 

folclore e à música popular portuguesa. Trata-se de um evento de cariz nacional com elevada 
qualidade, que todos os anos atrai milhares de visitantes ao nosso Concelho.   

 
O apoio financeiro destina-se a comparticipar nas despesas com montagem e desmontagem de 
stands, divulgação, animação cultural, decoração, limpeza, sonorização, etc., num total de 79 

150.00� conforme plano orçamental apresentado pela associação. 
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Analisado o pedido, e considerando que: 
1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 

natureza recreativa, social e cultural, de que resulte beneficio para a 
população e desenvolvimento para o Concelho; 

2. Se trata de um evento com um grande potencial turístico, à escala nacional e 

cujo principal objectivo é a promoção do Artesanato e da Gastronomia do 

nosso país;  
3. Se trata de uma iniciativa que todos os anos atrai milhares de visitantes ao 

nosso Concelho o que provoca um grande impacto na economia local; 
 

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 o apoio financeiro no valor de 7500,00� (sete mil e quinhentos 

euros) à Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, contribuinte nº 501 

540 563, para apoio à realização com a XX edição da Feira Nacional de Artesanato e 

Gastronomia da Marinha Grande, cuja verba se enquadra na acção 2009/A/217 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 
respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, para 

fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a obrigatoriedade de 
realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os apoios são concedidos, 

  

A Câmara Municipal delibera ainda que: 
a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 60 dias após o recebimento do apoio, um 
relatório de actividades do evento, com a componente financeira (relatório detalhado de 

receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição da programação realizada, 

datas, número de espectadores, fotografias e outros elementos que enriqueçam o relatório, no 

qual sejam evidenciadas a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro. 
 
b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não atribuição 

de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 
 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
71 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A ORQUESTRA JUVENIL DO CLUBE 

RECREATIVO AMIEIRINHENSE 
 

 

870 - Presente no sector cultural, ofício com o registo E/13498/2009, do Clube Recreativo 

Amieirinhense, com sede na Rua Clube Recreativo Amieirinhense, nº 17, Amieirinha, 2430-
038 Marinha Grande, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes ao 

funcionamento da Orquestra Juvenil e da escola de música. 
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A escola de música tem como principal objectivo dar formação musical aos jovens e angariar 

músicos para a orquestra juvenil. Trata-se de um projecto que engrandece o Concelho da 
Marinha Grande e consegue cativar e envolver os mais jovens para o ensino da música, dando 

ocupação aos seus tempos livres. Este projecto conta anualmente com diversas actuações pelo 

país, o que permite divulgar a actividade cultural e artística que se vai desenvolvendo no 
Concelho da Marinha Grande.  

 
O apoio financeiro destina-se essencialmente a comparticipar nas despesas com os professores 
de música, com a aquisição de instrumentos e melhoramentos da sala de aulas, num total de 

6000.00�. 
 
Analisado o pedido, e considerando que: 

1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 
natureza recreativa, social e cultural, de que resulte beneficio para a 
população e desenvolvimento para o Concelho; 

2. Se trata de uma actividade cultural e recreativa, cujo principal objectivo é a 

formação musical junto das camadas mais jovens da população e ocupar os 

seus tempos livres; 
3. Se trata de uma iniciativa que através da Orquestra Juvenil realiza diversas 

actividades com vista à dinamização cultural do Concelho e divulgação do 

seu trabalho através de actuações por todo o país; 
 

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 o apoio financeiro no valor de 6000,00 �(seis mil euros) ao Clube 

Recreativo Amieirinhense, contribuinte nº 501 163 980, para suportar as despesas com o 

funcionamento regular da escola de música e da Orquestra Juvenil, cuja verba se 

enquadra na acção 2009/A/143 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, para 
fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a obrigatoriedade de 

realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os apoios são concedidos, 
  

A Câmara Municipal delibera ainda que: 
a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 60 dias após o recebimento do apoio, um 

relatório de actividades do evento, com a componente financeira (relatório detalhado de 

receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição da programação realizada, 

datas, estimativa do número de espectadores, fotografias e outros elementos que enriqueçam o 

relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização inequívoca do objecto do 

apoio financeiro. 
 
b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não atribuição 

de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 
 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 

proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

72 - UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADO. SUBSÍDIO EM ESPÉCIE. 
 
 
871 - A constatação de que no Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens existem quatro 

crianças sinalizadas com perturbações do espectro do autismo motivou a apresentação de um 

projecto de criação de uma Unidade de Ensino Estruturado para esses alunos. 
 
As Unidades de Ensino Estruturado devem ser criadas em função da diferenciação pedagógica 

necessária na resposta educativa a fornecer aos alunos com perturbações do espectro do 

autismo e da sua concentração para esse efeito. 
 
As Unidades de Ensino Estruturado para a educação de alunos com perturbações do espectro do 

autismo prosseguem os objectivos enunciados no artigo 25.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 3/2008, 

de 7 de Janeiro. 
 
A criação de uma sala estruturada constitui uma resposta da própria Escola aos alunos que 

apresentam uma desordem neurobiológica do desenvolvimento caracterizado por dificuldades 

em várias áreas, permitindo que as crianças com estes problemas possam frequentar uma escola 

regular (cfr. Projecto de criação da Unidade de Ensino Estruturado, que se anexa). 
 
A implementação desta Unidade de Ensino depende da criação de condições físicas na sala 

(pavimento e tecto falso) e do seu equipamento com mobiliário adequado (mesas, cadeiras, 

armários e porta). 
 
Ante o exposto e tendo em conta o Projecto de criação da Unidade de Ensino Estruturado para 

Alunos com Perturbações do Espectro do Autismo, a Câmara Municipal, de acordo com o 

artigo 64.º, n.º 4, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, delibera atribuir um subsídio em espécie ao Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens, Marinha Grande, correspondente à realização de obras 

(pavimento e tecto falso numa sala de aula) e ao fornecimento de mobiliário (mesas, 

cadeiras, armários e porta para a mesma sala), até ao valor máximo de cinco mil, cento e 

setenta euros, com IVA incluído. 

 

Mais delibera encarregar a Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais de promover 

as diligências necessárias à concretização das obras e a Divisão de Acção Social, Educação 

e Desporto de promover as diligências necessárias à aquisição do mobiliário em causa. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 


73 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e cinco de Novembro de dois 
mil e nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 
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2.379.809,78 � (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil oitocentos e nove euros e setenta e 

oito cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

horas. 

 

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

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


