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três de Dezembro de dois mil e 

dez.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, 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; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Fernando Manuel da Costa Esperança Pereira 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

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

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Dr. Fernando Manuel da Costa Esperança Pereira encontra-se a 

preencher a vaga ocorrida pela ausência da Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo 

Seara Dengucho, conforme requerimento apresentado no passado mês de Novembro. 
 
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. 25.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

2. EMPREITADA DE: �REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

CASA DA CULTURA - CONCURSO PÚBLICO URGENTE Nº. 06/10� � 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 
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3. REQ. N.º 2763/10 � PC N.º 108/02 � ALZIRA OLIVEIRA PEREIRA 

 

4. REQ. N.º 2860/10 � PC N.º 199/10 � JOSÉ AMÂNDIO SIMÕES RODRIGUES 

TORRÃO 

 

5. REQ. N.º 2780/10 � PC N.º 385/08 � TIMOTHY ALEXANDER TACCHI E 

BETINA KUNZL TACCHI 

 

6. REQ. N.º 2662/10 � PC N.º 106/10 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 

7. REQ. N.º 1870/10 � PC N.º 47/10 � SANDRA CATARINA FERNANDES DA 

SILVA AMBRÓSIO 

 

8. REQ. N.º 2780/10 � PC N.º 385/08 � VITOR MANUEL SEIXAS GUEDES 

 

9. REQ. N.º 2719/10 � PC N.º 30/09 � MARIA CÉU COSTA RODRIGUES 

 

10. REQ. N.º 2099/10 � PC N.º 98/10 � ANA LUISA AGOSTINHO CORREIA 

 

11. REQ. N.º 2723/09 � PC N.º 362/04 � JUSTINO DOMINGUES MACHADO 

 

12. REQ. N.º 1871/10 � PC N.º 67/10 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

 

13. REQ. N.º 2781/10 � PC N.º 35/10 � JOSÉ FILIPE SERRA CLÁUDINO 

 

14. REQ. N.º 2774/10 � PC N.º 48/08 � ANÍBAL CRUZ MARCELINO 

 

15. REQ. N.º 2770/10 � PC N.º 136/09 � VITOR HUGO RODRIGUES ANTUNES 

 

16. REQ. N.º 2641/10 � PC N.º 227/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS 

DO CENTRO, S.A. 

 

17. REQ. N.º 2708/10 � PC N.º 240/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS 

DO CENTRO, S.A. 

 

18. REQ. N.º 379/10 � PC N.º 159/09 � PAULO SANDRO FRUTUOSO FELICIANO 

 

19. REQ. N.º 315/10 � PC N.º 607/07 � ANA SOFIA FORTUNA FERREIRA 

CUSTÓDIO 

 

20. REQ. N.º 347/10 � PC N.º 507/07 � SUSANA MARIA BOM DUARTE BARBARA 

 

21. REQ. N.º 2614/09 � PC N.º 603/07 � SOSIGASP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUÇÕES, LDA. 

 

22. REQ. N.º 3263/07 � PC N.º 536/07 � ARTUR SOARES ALVES 

 

23. REQ. N.º 1777/09 � PC N.º 40/09 � JOSÉ MANUEL RODRIGUES 
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24. PROMOEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE S. PEDRO DE MOEL, 

S.A. � SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE PRÉDIO 

URBANO SITO EM S. PEDRO DE MOEL. 

 

25. REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

26. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO 

 

27. RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO 

EMISSÁRIO DA ESCOURA E COLECTOR DOMÉSTICO DA GARCIA. 

 

28. ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO COM A ARH DO CENTRO. 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO. 

 

29. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA� CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 � DIRM - TRABALHOS  A MENOS 

 

30. CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA À ESTRADA DO GUILHERME � 

CEDÊNCIA 153,46M² DE TERRENO D0 SR. JOSÉ DE SOUSA HENRIQUES 

LOPES 

 

31. CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA À ESTRADA DO GUILHERME � 

CEDÊNCIA 139,12M² DE TERRENO D0 SR. JOSÉ DE SOUSA HENRIQUES 

LOPES 

 

32. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CEDÊNCIA 115,00M² DE 

TERRENO DO SR. ÁLVARO GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS 

 

33. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CEDÊNCIA 11,00M² DE 

TERRENO DO SR. HENRIQUE JOSÉ LOBO DAMÁSIO 

 

34. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

35. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � CHAINS OF FUN� NA MARINHA GRANDE 

 

36. AVERBAMENTO DAS BANCAS NºS 92 E 93 DO MERCADO DE VIEIRA DE 

LEIRIA 

 

37. ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA EMITIDAS INDEVIDAMENTE 

 

38. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � ANULAÇÃO DE GUIAS 

REFERENTES À COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

 

39. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2011. 
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40. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2011. 

 

41. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO NEVO PORTUGAL SITA NA 

RUA DOS FORNALISTAS, N.º 45, PÊRO NETO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

42. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 



 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a discussão e votação, fora de agenda, de um processo de 

ocupação da via pública, o que foi aceite por todos, pelo que o mesmo será apreciado 

imediatamente a seguir aos processos de obras particulares incluídos na ordem do dia da 

presente reunião. 
Solicitou ainda a discussão e votação, fora de agenda, de mais cinco assuntos, que 

identificou, o que também foi por todos aceite. 
 

 Edifício da Resinagem � o Sr. Presidente informou que há 25 concorrentes, sendo que 4 

deles apresentaram preços abaixo dos 4 milhões de euros. 
 











1 - 25.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
1066 - Presente proposta da 25ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
19ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 5.570 euros nos reforços e 

de 5.570 euros nas anulações; 
18ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 1.500 euros nos 
reforços. 
 
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 25ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 
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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. 

 

 

2 - EMPREITADA DE: �REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � CASA 

DA CULTURA - CONCURSO PÚBLICO URGENTE Nº. 06/10� � APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 
1067 - Através de deliberação camarária, de 25 de Novembro de 2010, foi adjudicado o 

contrato, que tem por objecto a empreitada de �Requalificação do Património Stephens - Casa 
da Cultura�. 
O concorrente adjudicatário foi notificado para apresentar os documentos de habilitação e 

prestar caução, nos termo legais e regulamentares aplicáveis. 
Foram apresentados os documentos de habilitação e prestada a caução. 
 
Nestes termos, estão reunidas as condições para que a Câmara Municipal proceda à aprovação 

da minuta de contrato, de acordo com o artigo 98º., nº. 1, do Código dos Contratos Públicos. 

 

Assim, a Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar no âmbito 

do procedimento identificado em epígrafe, nos termos do artigo 98º., nº. 1, do Código dos 

Contratos Públicos 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - REQ. N.º 2763/10 � PC N.º 108/02 � ALZIRA OLIVEIRA PEREIRA 

 
 
1068 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à Viabilidade de Construção de 

Armazéns a levar a efeito num prédio rústico localizado na Estrada dos Guilhermes, Lugar de 

Casal da Lebre, Freguesia de Marinha Grande, presente em Reunião de Câmara datada de 

17/07/2003, sobre o qual recaiu a Deliberação que a seguir se transcreve: 
�� 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

Informar não ser viável, dado que um eventual pedido de licenciamento, nos termos em que se encontra elaborada 

a proposta, será passível de indeferimento, nos termos da alínea b) do n.º 2 e do n.º 4 do art. 24.º do Decreto-Lei 

555/99 de 16/12, com redacção dada pelo Decreto-Lei 177/01 de 04/06, designadamente por: 

a) Constituir comprovadamente uma sobrecarga incomportável para as infra-estruturas de abastecimento de 

água. 

b) Ausência de arruamentos e de infra-estruturas de saneamento. 

Mais se informa que esta posição poderá ser revista desde que: 

a) Seja apresentada uma solução para a drenagem das águas residuais pluviais e domésticas. 

b) Seja apresentado estudo para as acessibilidades, tendo como base a proposta anexa; 

c) O requerente assuma os encargos necessários para o reforço das infra-estruturas de abastecimento de águas. 

�� 

 
Presente processo relativo à empreitada de �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO 

À ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS INTERCEPÇÕES GIRATÓRIAS� � Concurso 
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Público n.º 04/10 (DIRM), adjudicada em Reunião de Câmara realizada em 28/10/2010, ao 

consórcio �Lenaprédio, Lda./Oliveiras, S.A.�. 
 
Presente requerimento n.º 2763/10, de 03/12, pelo qual é solicitada a reapreciação do pedido, 

tendo em conta a sua compatibilização com o Projecto de Execução da referida empreitada, 

dispondo de informação técnica dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou: 

1. Informar ser viável a construção de edifícios destinados a armazéns, nos moldes 

apresentados, sendo que, em eventual pedido de licenciamento, nos termos agora 

propostos, a pretensão ficará sujeita à verificação do cumprimento das demais normas 

legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as definidas no Regulamento do 

Plano Director Municipal da Marinha Grande, Regulamento Municipal de Edificação 

e Urbanização do Município da Marinha Grande, Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas e Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, ficando 

desde já a proposta relativa à abertura de novo arruamento a Nascente do prédio, 

condicionada ao parecer que vier a ser emitido pelos respectivos serviços. 

2. Mandar emitir as Certidões comprovativas das áreas de cedência ao domínio público, 

tendo em em vista a execução das empreitadas de �ABERTURA DE ARRUAMENTO 

PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS INTERCEPÇÕES 

GIRATÓRIAS� e �ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA ESTRADA DOS 

GUILHERMES À ESTRADA DE PICASSINOS/MACEIRA�, nos termos das 

condições expressas nos respectivos Acordos de Cedência. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 2860/10 � PC N.º 199/10 � JOSÉ AMÂNDIO SIMÕES RODRIGUES 

TORRÃO 

 
 
1069 - Presente Processo de Licenciamento n.º 659/93, da Câmara Municipal de Alcobaça, 
relativo à obra de Construção de um Armazém, em prédio urbano localizado na Quinta da 

Warnhagem, Brejo de Água, Freguesia de Moita, dispondo de Licença de Utilização com o n.º 

42/2001, de 24/01. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente a obras de Alteração e Ampliação de Edifício para 

Instalação de Estabelecimento de Restauração e Bebidas, dispondo de parecer favorável 

condicionado emitido pela Autoridade de Saúde, bem como de pareceres técnicos dos serviços 

que atestam estar o respectivo Projecto de Arquitectura, 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. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Apresentação, em igual período, de Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos, 

a emitir pela ARH-Centro (Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P.), 
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relativa à eventual rejeição de águas pluviais na linha de água adjacente ao prédio em 

causa, decorrente da impermeabilização proposta para o parque de estacionamento 

previsto.  

3. Cumprimento das exigências expressas no parecer da Autoridade de Saúde, cujas 

observações se transcrevem: 
�� 
O estabelecimento deverá cumprir com o disposto nos normativos legais em vigor (Decreto Regulamentar 

n.º 20/2008 de 27 de Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004 de 29 de Abril, DL n.º 243/86 de 20 de 

Agosto e Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro), nomeadamente: 

1. O estabelecimento deve estar dotado de equipamentos que permitam assegurar a separação de resíduos 

na origem, de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras (n.º 4 do art. 4.º do DR n.º 

20/2008); 

2. O sistema de climatização, caso exista, deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média 

do ambiente a cerca de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa ou positiva de 3ºC, devendo o 

equipamento manter-se em bom estado de higiene e conservação (n.º 6 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

3. Caso seja prevista ventilação mecânica, esta deve ser adequada e suficiente, em especial na cozinha. 

Deve ser evitado o fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas para zonas limpas. Os sistemas de 

ventilação devem ser construídos de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes 

que necessitem de limpeza ou de substituição (n.º 5. Cap. I, Anexo II, Reg. N.º 852/2004, de 29 de 

Abril); 

4. Os lavatórios das instalações sanitárias do pessoal devem ser providos de torneira com sistema de 

accionamento de água não manual (alínea b) do n.º 3 do art. 7.º do DR n.º 20/2008); e 

5. As janelas e outras aberturas que puderem abrir para o exterior, devem estar equipadas, sempre que 

necessário, com redes de protecção contra insectos, facilmente removíveis para limpeza (alínea d) do 

n.º 1 do Capítulo II do Anexo II, do Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril). 

�� 

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 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de 

obra, imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva 

licença de utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 4 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após 

emissão da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 

2. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

3. A instalação de recipientes de recolha selectiva de resíduos junto à via pública e 

respectiva associação à rede de recolha, deverá ser objecto de parecer dos respectivos 

serviços, na fase da apresentação dos Projectos das Especialidades. 

4. Nos termos do art. 25.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização em 

vigor, ��Toda e qualquer edificação destinada a habitação, comércio e ou serviços, cuja 

profundidade medida a partir da sua fachada fronteira ao espaço público confinante, 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 23/12/2010 

Acta n.º 31 

 

 9 

seja superior a 30m.�, é considerada geradora de um impacte semelhante a uma 

operação de loteamento. Assim, nos termos do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os 

artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, não havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à 

implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização colectiva, o 

proprietário ficará obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, 

calculada nos termos do disposto no art. 127.º do Regulamento Municipal da 

Edificação e Urbanização em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 2780/10 � PC N.º 385/08 � TIMOTHY ALEXANDER TACCHI E BETINA 

KUNZL TACCHI 

 

 

1070 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Moradia Unifamiliar 

existente, localizada num prédio urbano da Rua D. Fernando I, Lugar de São Pedro de Moel, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo do seguinte antecedente: 

Processo de Licenciamento n.º 850/04, em nome de Timothy Alexander Tacchi e Betina Kunzl 
Tacchi, referente à obra de Alteração de Moradia Unifamiliar existente, dispondo de Projecto 

de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

02/02/2006. 

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 das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

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

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

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

3. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 - REQ. N.º 2662/10 � PC N.º 106/10 � AGOSTINHO GAMEIRO 
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1071 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 
dos Agostinhos, Lugar de Guarda Nova, Freguesia de 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 da notificação, dos 

seguintes elementos: 

1.1. Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30/03. 

1.2. Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos, a emitir pela ARH-Centro 

(Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P.), relativa à construção de 

muros de vedação à estrema Poente do prédio, tendo em conta a confrontação 

deste com �Vala Pública�. 

1.3. Extracto da Carta de Condicionantes e Planta de Localização (original e cópia), 

respectivamente, à escala 1/25000 e 1/2000, com a indicação precisa do local onde 

se pretende efectuar a obra, dos limites do prédio e da construção requerida, nos 

termos previstos na alínea a) do n.º 2 do art. 9.º do RMEU. 

1.4. Planta de Implantação, à escala 1:200 ou superior, desenhada sobre levantamento 

topográfico do terreno, contemplando a eventual implantação dos muros de 

vedação a Poente do prédio, de acordo com as condições que vierem a ser 

estabelecidas na Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos referida no 

ponto 1.2.   

1.5. Peça escrita devidamente rectificada, integrante da Memória Descritiva e 

Justificativa do Projecto de Arquitectura, relativa aos indicadores urbanísticos 

enunciados no item �Valores propostos�, visando corroborar os constantes das 

peças gráficas e da estimativa orçamental que instruem o presente processo. 

2. A concessão da licença de construção deverá ser precedida pelo cumprimento do 

condicionalismo imposto ao processo camarário n.º 117/09, por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 11/11/2010, relativo à prestação de 

comparticipação de � 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, respeitante à beneficiação do arruamento que contempla a 

construção de uma rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas 

residuais domésticas e águas pluviais e a requalificação do arruamento, a executar 

pelos serviços camarários.  

3. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

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

pintados. 

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

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

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

6. 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 
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implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização de utilização). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

7 - REQ. N.º 1870/10 � PC N.º 47/10 � SANDRA CATARINA FERNANDES DA SILVA 

AMBRÓSIO 

 

1072 - Presentes Pedidos de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação e à Operação de Destaque de 

parcela de terreno, respectivamente, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua 1.º de 

Dezembro, Freguesia de Moita. 

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

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Arquitectura e 

a Autorização da Operação de Destaque pretendidos, com determinadas condições. 

 

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

Câmara deliberou: 

1. Deferir a aprovação do Projecto de Arquitectura, com os seguintes condicionalismos: 

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

dos seguintes elementos: 

a) Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

b) Fotocópia de Certidão emitida pela Câmara Municipal ao técnico autor do 

projecto de arquitectura, para efeito do disposto no n.º 1 do art. 25.º da Lei 

n.º 31/09, de 03/07. 

c) Peças gráficas rectificadas que assegurem a representação de zona livre para 

o acesso e permanência de uma pessoa em cadeira de rodas entre os 

aparelhos sanitários da instalação sanitária proposta (bidé e sanita), em 

conformidade com o disposto no n.º 3 do ponto 3.3.4 do Anexo constante do 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08. 

1.2. Execução de passeio na extensão total do prédio, com 1,60m de largura, sendo o 

alinhamento determinado pelo alinhamento do muro de vedação proposto a 5m 

do eixo da via, conforme planta de implantação apresentada. Os materiais a 

aplicar no passeio deverão ser idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil de 

betão de 0,13x0,25m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m de cor natural, 

prevendo o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. O 

espelho do lancil deverá ficar a 0,12m acima do pavimento, devendo rebaixar 

para 0,04m na entrada da garagem numa distância de 3,50m, assim como nas 

zonas de estacionamento. Na execução do passeio, deverá considerar-se a 

colocação de película de plástico preto entre a camada base e a almofada de 

assentamento de modo a evitar o crescimento de ervas.  

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

rebocados e pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a 
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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. No muro entre estremas, 

quando confinante com o espaço público, deverá aplicar-se a alínea anterior 

numa extensão de até 1.50m, a contar do limite do passeio, não podendo exceder, 

no restante perímetro, a altura de 1,80m. 

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

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

de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

1.5. 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, sendo o registo dessa deslocação no respectivo 

livro de obra, imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da 

respectiva licença de utilização (autorização de utilização). 

2. Autorizar a Operação de Destaque pretendida, no cumprimento das condições 

expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, sendo que a respectiva Certidão de 

Destaque a emitir para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, 

deverá fazer referência à 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 art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, sem o que não poderá ser licenciada 

qualquer obra de construção nessas parcelas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

8 - REQ. N.º 2780/10 � PC N.º 385/08 � VITOR MANUEL SEIXAS GUEDES 

 
 
1073 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de Espaço Comercial existente 

� Fracção �A�, destinado à Fabricação de Pastelaria �Pastelaria Flórida�, incluindo a adaptação 

de espaço de garagem situado na cave, para arrumos, de um edifício localizado na Rua Floristas 

Gravadores, Lugar de Embra, Freguesia de Marinha Grande, dispondo do seguinte antecedente: 
Processo de Licenciamento n.º 781/00, em nome de Simões & Silvério, Lda., relativo à obra de 

Construção de Edifício de Habitação e Comercio, à qual correspondeu a emissão do Alvará de 

Utilização n.º 350/03, de 20/11. 
 
Presentes pareceres favoráveis emitidos pela Autoridade de Saúde (ACES Pinhal Litoral II) e 

Autoridade Nacional de Protecção Civil bem como informações técnicas dos serviços que 

atestam estar o Projecto de Arquitectura apresentado, 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. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 
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2. Cópia da acta da assembleia de condóminos onde conste a aprovação da alteração de 

uso de garagem n.º 10 para arrumos de apoio à actividade comercial exercida na 

restante área da fracção �A�. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 4 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após 

emissão da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 

2. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

3. 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. 

4. A instalação de aparelhos de ar condicionado ou outros nas fachadas do prédio ou 

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

este tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos 

condóminos das fracções habitacionais onde se integram este tipo de estabelecimentos.   

5. Deverá ser dado cumprimento do preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2719/10 � PC N.º 30/09 � MARIA CÉU COSTA RODRIGUES 

 
 
1074 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de um Estabelecimento 

Comercial com vista à Instalação de um Salão de Cabeleireiro, em espaço existente localizado 
num edifício sito na Rua Infante D. Henrique, Freguesia de Marinha Grande, dispondo do 
seguinte antecedente: 
Processo de Licenciamento n.º 711/05, em nome de José Augusto Martins Domingues, relativo 

à obra de Alterações de um Edifício destinado a Habitação e Comércio (processo original n.º 

693/69), à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Obras n.º 03/09, 19/01. 
 
Presente parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde, bem como pareceres técnicos dos 

serviços que atestam estar o respectivo Projecto de Arquitectura, apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da apresentação, no prazo máximo de 

seis meses a contar da data da notificação, dos Projectos das Especialidades aplicáveis, de 

acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 
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1. Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/07, de 17/07, antes da 

emissão da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, 

elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à Portaria n.º 

790/07, de 23/07, na qual se responsabiliza que o estabelecimento cumpre todos os 

requisitos adequados ao exercício da actividade. 

2. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2099/10 � PC N.º 98/10 � ANA LUISA AGOSTINHO CORREIA 

 
 
1075 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, incluindo a demolição de edificações existentes, a levar a 

efeito num prédio urbano localizado na Rua da Juventude, Lugar de Picassinos, Freguesia de 

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 da notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30/03. 

2. Apresentação, em igual período, de Planta de Implantação à escala 1:200 ou superior, 

desenhada sobre levantamento topográfico do terreno e área envolvente numa 

extensão de 20m a contar dos limites do prédio, incluindo o arruamento de acesso, 

com indicação das dimensões e área do terreno (inicial e final), área de cedência ao 

domínio público, áreas impermeabilizadas e respectivo material, com cotas 

altimétricas e planimétricas, contendo a delimitação do prédio na sua totalidade, a 

implantação da edificação projectada, incluindo corpos balançados, escadas, 

varandas, cotados em relação às extremas, as construções existentes, maciços 

arbóreos, indicação dos lugares de estacionamento, sempre que estes não sejam 

criados no interior da edificação, indicação da localização da bateria de contadores e 

receptáculo postal, inscrição de todas as confrontações e ainda as condicionantes 

existentes, designadamente linhas de água e infra-estruturas. Deverá ainda 

contemplar a execução de um passeio na extensão total do prédio, com a largura de 

1.80m, corrigindo a largura do passeio proposto a Norte, de 1.20m para 1.80m, sendo 

o alinhamento determinado pelo alinhamento do muro de vedação confinante com a 
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via pública, a distar 4.80m do eixo do arruamento confinante, visto na Planta de 

Implantação  

3. Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra, nomeadamente passeio na extensão total do prédio, com a largura 

de 1.80m, sendo o alinhamento determinado pelo alinhamento do muro de vedação 

confinante com a via pública, a distar 4.80m do eixo do arruamento confinante. Os 

materiais a aplicar no passeio deverão ser idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil 

de calcário de 0.15x0.22m e calçada calcária de 0.05x0.05x0.05m, devendo o 

requerente garantir o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

O espelho do lancil deverá ficar a 0.12m acima do pavimento, sendo que na entrada da 

garagem, numa distância mínima de 3.50m, deverá colocar lancil calcário rampeado 

de 0.30x0,22m. Na execução do passeio deverá considerar a colocação de película de 

plástico preto entre a camada base e a almofada de assentamento de modo a evitar o 

crescimento das ervas. 

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

pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

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. No muro entre estremas, quando confinante com 

o espaço público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.50m, a 

contar do limite do passeio, não podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 

1,80m. 

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

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

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

6. 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, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização de utilização). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2723/09 � PC N.º 362/04 � JUSTINO DOMINGUES MACHADO 

 
 
1076 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de 

Moradia Unifamiliar existente, localizada na Rua Adolfo Leitão, Lugar de São Pedro de Moel, 

Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de Construção 

n.º 127/08, de 28/11. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações introduzidas em obra, devidamente instruído, acompanhado de 

exposição apresentada no âmbito da audiência prévia conferida, após o processo ter sido 

retirado da Ordem do Dia da Reunião de Câmara realizada em 02/07/2009, pelo facto da 
Câmara não ter concordado revogar o condicionalismo imposto na alínea a) do ponto 1 da 
anterior Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 20/07/2006,  referente ao 
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��recuo da parede exterior frontal do piso da cave para o alinhamento da fachada situada a 

Poente��.      
 
Presente Parecer emitido pelo Gabinete de Apoio Jurídico sobre a exposição apresentada, pelo 

qual é sugerido que ��seja o processo novamente remetido à DLOP para apreciação e, caso 

assim se entenda, para ouvir o Arquitecto Pedro Cordeiro quanto aos argumentos de índole 

técnica utilizados na exposição apresentada em sede de audiência prévia, norteando toda a 

tramitação em odediência aos princípios da proporcionalidade, da igualdade e da prossecução 

do interesse público.� 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação do Projecto de Alterações 

apresentado, com determinadas condições. 
 

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

Câmara deliberou: 

1. Revogar o condicionalismo imposto na alínea a) do ponto 1 da Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 2/07/2006, relativo à aprovação do Projecto de 

Alterações apresentado, posteriormente mantido em Deliberação de Câmara realizada 

em 14/12/2006, face à exposição apresentada rebatendo o ��recuo da parede exterior 

frontal do piso da cave para o alinhamento da fachada situada a Poente, admitindo-se 

a criação de uma varanda ao nível do piso 0 cujo desenvolvimento deverá respeitar o 

plano marginal definido pela fachada do edifício contíguo a Poente�, pelo facto do 

requerente ter desistido da ampliação do piso de garagem, mantendo assim a área e 

configuração inicialmente existentes. 

2. Deferir o Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações introduzidas durante a realização da obra, com os seguintes 

condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 

20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30/03. 

b) Execução de todos os trabalhos que se mostrem necessários em consequência da 

realização da obra. 

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

Vereadores da CDU. 

 
 
12 - REQ. N.º 1871/10 � PC N.º 67/10 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

 
 
1077 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Armazéns de 

Produto Acabado e Muros de Vedação, a levar a efeito numa área correspondente a um 

conjunto de prédios localizados no Lugar de Comeira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo 

de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 12/05/2010. 
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Presentes Projectos das 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 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação, 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, até à emissão do Alvará de Construção, de Autorização de Utilização 

dos Recursos Hídricos, a emitir pela ARH-Centro (Administração da Região 

Hidrográfica do Centro, I.P.), relativa à rejeição de águas pluviais na linha de água 

que atravessa aquela área, decorrente do sistema de drenagem proposto � três pontos 

de drenagem de águas pluviais, sendo um na margem direita e dois na margem 

esquerda da Ribeira das Bernardas.  

2. Cumprimento das condições gerais estabelecidas na Autorização de Utilização dos 

Recursos Hídricos n.º 250/2009, emitida pela ARH-Centro, relativa ao 

��encanamento de uma linha de água em betão, de secção trapezoidal, com 1,30m de 

fundo, 1,50m de boca e altura de 1,00m, num comprimento de 30,00m, coberta com placa 

de betão de espessura de 0,40m, ficando de permeio e num espaço de 10,00m uma grelha 

gradil decapada e metalizada de segurança e limpeza, para acesso a camiões pesados.�. 

3. Cumprimento das condições gerais estabelecidas na Autorização de Utilização dos 

Recursos Hídricos n.º 1016/2009, emitida pela ARH-Centro, relativa à �Construção de 

um muro de suporte de terras, paralelo e à face com a margem esquerda de uma linha de 

água, com comprimento de 147,50m, altura de 1,20m, ficando 0,20m acima do nível do 

terreno. Levará tubos de ferro galvanizado à altura de 2,00m, espaçados entre si de 

2,50m em 2,50m, levando rede amovível a igual altura. Construção de uma nave 

(armazém) para recolha de produtos acabados, afastado da margem esquerda da linha de 

água 6,00m.�.  

4. Cumprimento das condições estabelecidas no parecer emitido pelo Instituto de 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., relativas à redução das obrigações 

impostas pelo n.º 1 do art. 14.º do Decreto-Lei n.º 276/03, de 04/11, no que se refere à 

construção de muros de vedação e beneficiação dos já existentes no terreno confinante 

com o domínio público ferroviário � Linha do Oeste � Kms 150,347 a 150,574 � Lado 

Direito (extensão total de 227m).  

5. Cumprimento das condições estabelecidas no parecer emitido pelo Instituto de 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., relativas à redução das obrigações 

associadas à zona �non aedificandi�, no que se refere à autorização para a extensão de 

muros de vedação, no terreno confinante com o domínio público ferroviário � Linha 

do Oeste � Kms 150,200 a 150,347 � Lado Direito (extensão total de 147m).   

6. Toda a pavimentação dos arranjos exteriores seja executada com elementos 

construtivos permeáveis, tais como: 

a) Execução de passeios com funções pedonais em resina porosa agregada com 

gravilha; 

b) Execução de gares de estacionamento com grelhas de enrelvamento; 

c) Execução de todas as vias de acesso às naves com betuminoso drenante; 

d) Pavimentação, com grelhas de enrelvamento, da faixa de terreno localizada entre a 

zona verde que confina com a Ribeira das Bernardas e a nave a implantar mais 

próxima da ribeira, ao invés da pavimentação com betuminoso drenante, o que 

permitirá aumentar a superfície de infiltração natural da pluviosidade da área.   
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7. Redução da pluviosidade nas condutas de recolha de águas pluviais e aumentada a 

quantidade de água infiltrada, através do encaminhamento das águas recolhidas pelas 

caleiras das naves �A� a �D�, para poços rotos, a construir nos espaços verdes 

adjacentes a cada nave, nos topos Norte das mesmas. 

8. O piso das vias de acesso localizadas entre os pavilhões e as áreas plantadas, deverá 

ser construído com um grau de inclinação, em direcção à faixa circundante do lote, 

destinada à plantação de árvores, para facilitar a escorrência e infiltração das águas 

pluviais para e nessa faixa. A referida inclinação não poderá colocar em causa a 

segurança dos veículos que circularão nas mesmas. 

9. Os espaços verdes, bem como toda a faixa circundante do prédio, destinada à 

plantação de árvores, não poderão ser impermeabilizados, de nenhuma forma. 

10. A direcção de inserção das três manilhas de débito na ribeira, a colocar no muro, 

previstas no projecto, seja longitudinal e que as manilhas sejam ligeiramente 

prolongadas, também no sentido longitudinal, dentro da ribeira, para que a água 

entre na mesma o mais possível a favor da corrente e não provoque danos no muro da 

margem direita, caso esta solução seja aceite no âmbito da autorização a conceder pela 

ARH-Centro, referida no anterior ponto 1. 

11. Todas as manilhas e blocos existentes no muro e inexistentes no projecto, não poderão 

ser utilizados para qualquer outro fim que não o actual � drenagem directa das terras 

da faixa de terreno plantada junto ao muro, construído na margem esquerda da 

ribeira. 

12. Os acessos viários estabelecidos junto da Rua do Corgo Norte e Rua dos Cortiços, 

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

de veículos pesados pelo interior das actuais instalações, ficando desde já interdita a 

constituição de portarias junto a estes acessos. Estas condicionantes poderão ser 

revistas, caso o requerente apresente processo de obras de urbanização prevendo a 

execução da ligação da Rua dos Cortiços/Rua do Corgo Norte à Estrada dos 

Guilhermes.  

13. 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, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização de utilização).  

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do art. 116.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 26/10, de 30/03, a emissão do Alvará de Licença de Obra de Construção 

pretendida, ficará sujeita ao pagamento da taxa a que se refere a alínea a) do art. 6.º 

do Decreto-Lei n.º 53-E/2006, de 29/01 � taxa pela realização, manutenção e reforço de 

infra-estruturas urbanísticas, sendo que, para efeitos de aplicação do n.º 5 do art. 57.º, 

conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, não havendo lugar a quaisquer 

cedências destinadas à implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de 

utilização colectiva, o proprietário ficará ainda obrigado ao pagamento de uma 
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compensação ao município, calculada nos termos do disposto no Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas em vigor.    

3. Deverá ser dado cumprimento do preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

4. A Câmara Municipal ficará desde já desresponsabilizada por todos e quaisquer 

prejuízos provocados por eventuais ocorrências de inundação decorrentes da solução 

proposta para a drenagem das águas pluviais em toda a área afecta às futuras 

instalações da empresa, bem como na envolvente próxima daquela área.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2781/10 � PC N.º 35/10 � JOSÉ FILIPE SERRA CLÁUDINO 

 

 

1078 - Presente Pedido de Licenciamento relativo à Legalização da Alteração de uma Moradia 

Unifamiliar existente, localizada no Lugar de Matos, Casal Galego, Freguesia de Marinha 
Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 28/10/2010. 
 
Presentes Projectos das 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 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

2. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respectiva Autorização 

de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 2774/10 � PC N.º 48/08 � ANÍBAL CRUZ MARCELINO 
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1079 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1477/86, relativo à obra de Ampliação de um 
Estabelecimento existente, localizado na Rua Amílcar Paulo Grilo, Lugar de Pilado, Freguesia 

de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 551/87, de 26/05. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo à Legalização da Alteração de Edifício de Habitação 

e Comércio com Adaptação de Estabelecimento de Bebidas, dispondo de Projecto de 

Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

12/05/2010. 
 
Presentes Projectos das 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 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo Centro de 

Saúde Concelhio da Marinha Grande, cujas observações se transcrevem: 
�� 
1. O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro; 

2. Junto às entradas do estabelecimento, deverão ser colocados sistemas eficazes que impeçam entrada e 

permanência de insectos; e 

3. Os balcões do piso inferior e superior devem possuir lavatório para a higienização das mãos e dos 

utensílios. 

��. 

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

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

06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

3. Execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, apresentando 

para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respectiva 

Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 

municipal. 

3. Nos termos do disposto no n.º 4 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/07, de 19/06, após 

emissão da Autorização de Utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia 

à Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação 

e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/07, de 17/07. 
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4. A �afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, independentemente do suporte utilizado para a sua divulgação, 

quando visíveis ou perceptíveis do espaço público�, ficam sujeitas a licenciamento, no 

âmbito do regime previsto no Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público com Equipamento Mobiliário Urbano do Município da Marinha Grande. 

5. Deverá ser dado cumprimento do preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 2770/10 � PC N.º 136/09 � VITOR HUGO RODRIGUES ANTUNES 

 
 
1080 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico da Rua Gregório 

Silva, Lugar de Pilado, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/09/2010. 
 
Presentes Projectos das 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 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação.  
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Face à ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

deverá prever a execução de fossa estanque, a localizar dentro dos limites do prédio, 

em espaço privado, dimensionada para um despejo máximo quinzenal. Deverá 

igualmente prever futura ligação à rede de saneamento público. 

2. 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. 

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

obra, nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a via 

pública, cujos materiais, alinhamento e dimensões deverão ser oportunamente 

definidos pelos serviços técnicos camarários, sendo igualmente necessário que o 

requerente proceda ao remate entre o futuro passeio e o pavimento existente em 

betuminoso. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 
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06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e 

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. 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, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização (autorização de utilização).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2641/10 � PC N.º 227/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 

 
 
1081 - Presente Pedido de Ocupação de Via Pública para execução de trabalhos em subsolo, 

referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em um metro e meio de 

calçada, a realizar na Rua António Maria da Silva, n.º53-B, Freguesia de Marinha Grande, 
dispondo de parecer técnico da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, a enquadrar 
devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para execução trabalhos 

em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em um metro 

e meio de calçada, a realizar na Rua António Maria da Silva, n.º53-B, Freguesia de 

Marinha Grande, por um período mínimo de um mês, devendo as valas e pavimentos 

serem repostos nas devidas condições, de forma a evitarem-se abatimentos futuros quer 

das valas quer dos pavimentos, bem como ser salvaguardadas todas as normas de 

segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2708/10 � PC N.º 240/10 � LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DO 

CENTRO, S.A. 

 
 
1082 - Presente Pedido de Ocupação de Via Pública para execução de trabalhos em subsolo, 

referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em oito metros de tapete e um 

metro de calçada, a realizar na Rua Central, n.º45, Garcia, um metro de tapete, a realizar na Rua 

das Figueiras (ao lado do n.º 112) e num metro de calçada, a executar na Rua dos Fundadores, 

n.º 9, Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de parecer técnico da Divisão de 

Infra-estruturas e Redes Municipais, a enquadrar devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Pedido de Ocupação de Via Pública para execução trabalhos 

em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, em oito 

metros de tapete e um metro de calçada, a realizar na Rua Central, n.º 45, Garcia, um 

metro de tapete, a realizar na Rua das Figueiras (ao lado do n.º 112) e um metro de 
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calçada, a executar na Rua dos Fundadores, n.º 9, Picassinos, Freguesia de Marinha 

Grande, por um período mínimo de um mês, devendo ser assegurada a boa compactação 

da vala e reposição da do pavimento betuminoso, bem como ser salvaguardadas todas as 

normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 

88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 

Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 379/10 � PC N.º 159/09 � PAULO SANDRO FRUTUOSO FELICIANO 

 
 
1083 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Anexo, a levar 
a efeito num prédio urbano localizado na Rua do Rego, Lugar de Garcia, Freguesia de Marinha 

Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados através do 

Ofício n.º 620/10, de 07/07. 
 

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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30/03, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 10 do 

art. 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, ao propor 

para o prédio objecto da presente pretensão, uma área de construção bruta total 

(existente e a construir) correspondente a um índice de construção bruto de 0.28, 

excedendo o valor máximo de 0.25 fixado para o local. 

 

Deliberou ainda informar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através do anterior 

Ofício n.º 620/10, de 07/07, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Mais deliberou remeter o processo aos Serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o objecto da presente pretensão, para posteriormente o 

Gabinete de Apoio Jurídico analisar e enquadrar o eventual procedimento sancionatório 

aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 315/10 � PC N.º 607/07 � ANA SOFIA FORTUNA FERREIRA 

CUSTÓDIO 

 
 
1084 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de um Edifício existente, 

composto por dois espaços, um destinado a estabelecimento comercial e outro destinado a 

estabelecimento de serviços, localizado num prédio urbano da Rua das Pexinas, Lugar de 

Camarnal, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços 

desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1814/08, de 23/10, com prorrogação do prazo 

concedido por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
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Ordenamento do Território datado de 07/01/2009, comunicado através do Ofício n.º 11/09, de 

12/01, e Ofício n.º 1950/09, de 22/12, com prorrogação do prazo concedido por Despacho do 

Sr. Presidente datado de 15/02/2010, comunicada através do Ofício n.º 177/10, de 18/02. 
 

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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30/03, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. Não apresentar peças escritas e desenhadas que visem dar cumprimento ao disposto 

no n.º 2 do art. 12.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

2. Alínea a) do n.º 3 do art. 11.º da Portaria n.º 232/08, de 11/03, ao não apresentar 

Planta de Implantação, à escala 1/200, contendo os limites do prédio, a identificação 

das construções existentes, os arranjos exteriores com identificação dos materiais 

propostos para as áreas permeáveis e impermeáveis, bem como a definição do 

número total de lugares de estacionamento a prever, quer para a habitação (mínimo 

um lugar), quer para os espaços comerciais/serviços (mínimo de um lugar por cada 

50m2 de área destinada a comércio/serviços), nos termos do n.º 8 do art. 5.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande). 

 

Deliberou ainda informar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através do anterior 

Ofício n.º 1814/08, de 23/10, com prorrogação de prazo concedida por despacho datado de 

07/01/2009 (Ofício n.º 11/09, de 12/01) e Ofício n.º 1950/09, de 22/12, com prorrogação de 

prazo concedida por despacho datado de 15/02/2010 (Ofício n.º 177/10, de 18/02), sem que 

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

indeferimento da pretensão. 

 

Mais deliberou remeter o processo aos Serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o objecto da presente pretensão, para posteriormente o 

Gabinete de Apoio Jurídico analisar e enquadrar o eventual procedimento sancionatório 

aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 347/10 � PC N.º 507/07 � SUSANA MARIA BOM DUARTE BARBARA 

 
 
1085 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de um Estabelecimento de 

Serviços (Esteticista) existente, localizado num prédio urbano da Rua Catarina Eufémia, Lugar 

de Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços 

desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1838/09, de 04/12. 
 

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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30/03, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. N.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, ao 

não apresentar Planta de Implantação, à escala 1/200, onde constem os limites do 

prédio, a construção existente e a indicação do lugar de estacionamento para habitação 
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e dos lugares de estacionamento correspondentes a cada 50m2 de área destinada a 

comércio/serviços. 

2. Elementos comprovativos do licenciamento do edifício onde se insere o estabelecimento 

ou, na ausência dos mesmos, peças escritas e desenhadas que permitam a apreciação do 

processo com vista à legalização da construção existente, na sua totalidade, de acordo 

com o exposto no n.º 2 do art. 12.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

3. Cópia do Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio aprovado, devidamente 

carimbada pela ANPC.  

 

Deliberou ainda informar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através dos 

anteriores Ofícios n.º 1838/09, de 04/12, com prorrogação de prazo deferido por despacho 

do Sr. Presidente datado de 24/02/2010, comunicado através do Ofício n.º 223/10, de 

26/02, e Ofício n.º 1272/10, de 08/11, sem que o requerente tenha apresentado qualquer 

tipo de alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Mais deliberou remeter o processo aos Serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o objecto da presente pretensão, para posteriormente o 

Gabinete de Apoio Jurídico analisar e enquadrar o eventual procedimento sancionatório 

aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 2614/09 � PC N.º 603/07 � SOSIGASP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUÇÕES, LDA. 

 
 
1086 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de um Loteamento Urbano 
titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 02/81, levado a efeito num prédio inscrito na matriz 

predial rústica e urbana sob os artigos 2976 e 4921 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Marinha Grande sob o n.º 5167, localizado no Lugar da Amieira, Freguesia de 
Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados 

através do Ofício n.º 1313/09, de 17/08. 
 

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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30/03, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

1. Não observar o parâmetro relativo a estacionamento mínimo fixado no Regulamento 

do Plano Director Municipal da Marinha Grande. 

2. A Planta de Síntese indicar a pré-existência de sete lotes, quando o Alvará n.º 02/81 

respeita à constituição de seis lotes. 

3. O polígono base para implantação de construção não se apresenta cotado, conforme 

refere a alínea c) do n.º 1 do art. 8.º da Portaria n.º 1110/01, de 19/09. 

4. A Memória Descritiva não observa as alíneas b) e l) do n.º 2 do art. 7.º da Portaria n.º 

1110/01, de 19/09, relativa ao enquadramento da pretensão no PMOT em vigor e 

tipologia da construção. 
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Deliberou ainda informar, que foi ultrapassado o prazo concedido ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através do anterior 

Ofício n.º 1313/09, de 17/08, com prorrogação de prazo deferido por despacho do Sr. 

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

Território datado de 15/10/2009, comunicado através do Ofício n.º 1702/09, de 23/10 e 

Ofício n.º 1267/10, de 08/11, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - REQ. N.º 3263/07 � PC N.º 536/07 � ARTUR SOARES ALVES 

 
 
1087 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

um Edifício de Habitação e Comércio existente, localizado na Praça do Vidreiro, Freguesia de 

Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, referindo a desconformidade da 
pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução do 

pedido, nomeadamente: 
�� 
1. Omissão dos pareceres prévios favoráveis, emitidos pelo SNB e da Autoridade de Saúde, nos termos do 

disposto nos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18/09, na sua redacção actual e do Decreto-Lei n.º 

368/99, de 18/09. 

2. Omissão de Memória Descritiva e Justificativa devidamente elaborada, em conformidade com o n.º 1 do art. 

10.º do RMEU, especificando todas as alterações introduzidas ao bloco licenciado, o uso proposto a todos os 

espaços comerciais representados e fundamentando as razões da não observância de todas as normas técnicas 

ou regulamentares em vigor, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 10.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. 

3. Omissão de Planta de Implantação à escala 1:200, devidamente elaborada, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art. 10.º do RMEU. 

4. Omissão de cortes longitudinais e transversais, às escalas 1/200 e 1/100, nos termos do disposto no n.º 3 e n.º 

5 do art.10.º do RMEU. 

5. Omissão de desenhos de acabamentos exteriores, nos termos do disposto no n.º 6 do art. 10.º do RMEU. 

6. Errada designação nas peças gráficas, que compõem o presente pedido, das 16 fracções que constituem o 

condomínio. 

7. Omissão de termo de responsabilidade, subscrito pelo técnico autor do projecto de arquitectura, nos termos 

do disposto na Portaria n.º 1110/2001, de 19/09. 

8. Omissão de registo do ónus de servidão em respectiva certidão emitida pela conservatória do registo predial, 

face a sua referência escrita em memória descritiva e justificativa apensa ao presente pedido de 

licenciamento. 

9. Omissão de documento emitido pela conservatória do registo predial que corrobore a legitimidade do 

requerente sobre as 16 fracções que compõem o condomínio, face a presente proposta de alteração/ampliação 

e subsequente alteração do título constitutivo do mesmo, nos termos do disposto no Código Civil, na sua 

redacção actual. 

10. Omissão de elementos que possibilitem a referenciação por parte dos serviços municipais de todos os 

antecedentes camarários existentes, face a não detecção do processo camarário n.º 637/1960 que 

alegadamente originou o licenciamento do edifício, referido em memória descritiva e justificativa, nos termos 

do disposto no n.º 1 do art. 12.º do RMEU. 

�� 

 

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

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no art. 111.º 

do Código do Procedimento Administrativo, pelo facto do processo se encontrar parado 

há mais de seis meses, sem que até à data o requerente tenha apresentado os elementos 

anteriormente solicitados, mencionados no Ofício n.º 550/08, de 18/03. 
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Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através dos 

anteriores Ofícios n.º 633/10, de 09/06 e n.º 1268/10, de 08/11, sem que o requerente tenha 

apresentado qualquer tipo de alegações às questões que motivaram o objecto do 

procedimento. 

 

Deliberou ainda remeter o processo aos Serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o local objecto da presente pretensão, para 

posteriormente o Gabinete de Apoio Jurídico analisar e enquadrar o eventual 

procedimento sancionatório aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - REQ. N.º 1777/09 � PC N.º 40/09 � JOSÉ MANUEL RODRIGUES 

 
 
1088 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Instalação de um Estabelecimento 

de Restauração, a levar a efeito na Fracção �A� de um edifício existente, constituído no regime 

de propriedade horizontal, localizado na Rua da Indústria, Bloco 10, Casal de Malta, Freguesia 

de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, referindo a desconformidade 

da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a deficiente instrução 

do pedido, nomeadamente: 
�� 
1. Termo de Responsabilidade do Coordenador de projecto, elaborado de acordo com o Anexo II da Portaria n.º 

232/08, de 11/03. 

2. Memória Descritiva e Justificativa referindo, com as devidas adaptações, os aspectos previstos no n.º 4 do art. 

11.º da Portaria n.º 232/08, de 11/03, corrigida de forma a mencionar a legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 

234/07, de 19/06). 

3. Elementos gráficos representativos do Esquema de Chaminés de Exaustão de fumos ou gases de 

combustão/esquema de apanha fumos das cozinhas/grelhadores. 

4. Ficha de Segurança Contra Incêndios prevista no Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11, de acordo com o modelo 

200812, disponibilizada pela ANPC.  

�� 

 

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

Câmara deliberou declarar deserto o procedimento, nos termos do previsto no art. 111.º 

do Código do Procedimento Administrativo, pelo facto do processo se encontrar parado 

há mais de seis meses, sem que até à data o requerente tenha apresentado os elementos 

anteriormente solicitados, mencionados no Ofício n.º 707/09, de 06/05. 

 

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

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através dos 

anteriores Ofícios n.º 161/10, de 12/02 e n.º 1270/10, de 08/11, sem que o requerente tenha 

apresentado qualquer tipo de alegações às questões que motivaram o objecto do 

procedimento. 

 

Deliberou ainda remeter o processo aos Serviços de Fiscalização para documentarem 

fotograficamente o local objecto da presente pretensão e informarem qual o tipo de 

actividade desenvolvida na referida fracção comercial. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


24 - PROMOEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE S. PEDRO DE MOEL, 

S.A. � SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE PRÉDIO 

URBANO SITO EM S. PEDRO DE MOEL. 

 

 
O Sr. Presidente propôs, e foi aceite, retirar o assunto da ordem do dia e agendá-lo para a 
próxima reunião, uma vez que vai pedir clarificação do parecer jurídico face às dúvidas 

suscitadas. 
 

 

25 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 
1089 - Na reunião camarária, de 25 de Novembro passado, foi distribuída a proposta de 

Regulamento Municipal com o objecto em epígrafe, apresentada pela empresa municipal 

Transportes Urbanos da Marinha Grande. 
 
A proposta entregue foi apreciada e considerada, nas suas diferentes vertentes e objectivos, 
tendo sido possível proceder ao seu enriquecimento substancial e a alguns aperfeiçoamentos de 

forma. 
 
Considerando que o progressivo aumento do parque automóvel e, consequentemente, da 
procura de estacionamento para satisfação das necessidades, quer das diversas actividades 

económicas quer da população residente, têm vindo a agravar a situação de estacionamento de 

viaturas dentro das zonas urbanas mais densas, dada a impossibilidade real de oferta de lugares 
condizente com a procura. 

 
Considerando a necessidade de proceder a uma regulamentação municipal sobre a matéria, 

tendo como objectivo dotar a cidade da Marinha Grande de um instrumento que possa 
contribuir para uma maior capacidade do Município ao nível da gestão dos estacionamentos, 

em particular, e da mobilidade viária interna, em geral. 
 

Considerando que, no caso concreto da disciplina do estacionamento à superfície, a existência 

de normas equitativas e adequadas às situações vividas no dia-a-dia, irá permitir melhorar o 

bem-estar das populações, a sua mobilidade e, por conseguinte, a sua qualidade de vida. 
 
A presente proposta de Regulamento tem como suporte legal o artigo 70.º, n.º 2, do Código da 

Estrada, o Decreto-Lei n.º 86/2010, de 20 de Abril, o artigo 53.º, n.º 2, alíneas a) e e), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os artigos 15.º e 

55.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e o artigo 6.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 53-E/2006, de 
29 de Dezembro. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 6, alínea a), para os efeitos 

do artigo 53.º, n.º 2, alíneas a) e e), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a proposta de Regulamento 
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Municipal de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no Concelho da Marinha 

Grande, e submetê-la a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal (Anexo 8). 

 

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

Vereadores da CDU, que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Votamos contra porque a proposta apresentada não tem qualquer fundamentação consistente 

no que respeita ao número e localização dos lugares de estacionamento sujeitos a pagamento. 

De facto, a planta que serve de base à delimitação das zonas de estacionamento está 

desactualizada omitindo, nomeadamente, um novo arruamento; áreas desde sempre 

apresentadas como alternativa de estacionamento livre são agora submetidas a pagamento, 

como é o caso dos parques periféricos ao Parque da Cerca; não estão concretizadas as 

alternativas na antiga J. F. Custódio e na antiga Crisal; expandem-se as áreas de 

estacionamento pago muito além do Centro Histórico, como é o caso da Av.ª Vítor Gallo e da 

Rua das Portas Verdes; incluem-se arruamentos com estacionamento livre claramente fora da 

área de influência do Centro, como é o caso da Rua Prof. Nery Capucho, cujo único objectivo 

é distorcer a relação entre o número de lugares pagos e não pagos. 

Perante estas inconsistências, a proposta configura-se apenas como mais um instrumento não 

autárquico mas empresarial de arrecadação de receitas, à semelhança das medidas já tomadas 

relativamente aos brutais aumentos das taxas, preços e tarifas.� 

 

 

26 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO 

 
 
1090 - Considerando que integra o objecto social da empresa municipal TUMG a prestação do 

serviço público de transporte colectivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.°, 

dos respectivos estatutos. 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos em rede de transportes regulares urbanos e em rede de transportes regulares locais 
que se desenvolvam exclusivamente na área do município, de acordo com as alíneas b) e c), do n.° 

l, do artigo 18.°, da Lei n.° 159/99, de 14 de Setembro. 
 
Considerando que o serviço público de transporte colectivo de passageiros constitui um serviço de 

interesse geral. 
 
Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de 

interesse geral é necessária a celebração de um contrato de gestão, nos termos do artigo 20.°, n.° l, 

do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local. 
 
Considerando a proposta apresentada pela TUMG e o documento demonstrativo dos respectivos 
cálculos, acompanhada de Parecer do Fiscal Único, que passam a integrar a minuta do contrato a 

aprovar. 
 
Ante o exposto, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o art. 64°, n.° 2, alínea f), da 

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

artigo 20,°, n,° 1, do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, aprovar o contrato de 
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gestão a celebrar com a empresa municipal TUMG - Transportes Urbanos da Marinha 

Grande, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido (Anexo 9). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

Os Srs. Vereadores da CDU declararam o seguinte: 

 

�O nosso voto é favorável no sentido em que entendemos que este alargamento é um passo 

importante, mas com a recomendação de que o mais urgente possível se possa chegar aos 

lugares mais afastados do centro, nomeadamente Pilado, Garcia, Albergaria e Fonte Santa.� 

 

 

27 - RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO 

DA ESCOURA E COLECTOR DOMÉSTICO DA GARCIA. 
 
 
1091 - Presente requerimento, apresentado pela empresa Esgoterra, Lda., no qual solicita o 
cancelamento das garantias prestadas no âmbito da empreitada identificada em epígrafe. 
 
Tendo em conta que: 
 
- A obra foi recebida provisoriamente, em 04 de Maio de 1998; 
- A vistoria com vista à recepção definitiva e extinção das cauções prestadas foi marcada por 

duas vezes, em 4 de Fevereiro de 2004 e em 02 de Janeiro de 2006; 
- Na pasta da obra não se encontra qualquer auto que revele o teor dessas vistorias; 
- Desde a data da recepção provisória já decorreram mais de 12 anos; 
- Os serviços da DIRM informaram que �as infra-estruturas encontram-se em funcionamento� e 

que �foram detectadas inúmeras anomalias, algumas das quais foram corrigidas recentemente. 
No entanto, face ao período de tempo decorrido e à ausência de informação sobre a empreitada, 

não podemos afirmar de forma peremptória que as mesmas decorrem de defeitos ao nível da 

sua execução� (informação, de 10 de Dezembro de 2010, na entrada n.º 7136/2010); 
- O prazo de garantia da obra é de cinco anos, de acordo com o artigo 207.º, do Decreto-Lei n.º 
405/93, de 10 de Dezembro; 
- Findo o prazo de garantia deve proceder-se a uma vistoria de todos os trabalhos da 
empreitada, nos termos do artigo 208.º, do Decreto-Lei n.º 405/93; 
- O Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas, vigente à data de execução do 

contrato, estipulava que �decorrido o prazo de um ano, contado da data da recepção provisória 

da obra, (�), serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer 

outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma própria, a extinção da caução 

prestada� (artigo 210.º, n.º 1); 
- A vistoria com vista à extinção das cauções prestadas deveria ter ocorrido em Maio de 1999; 
- A falta de realização da vistoria e/ou da elaboração do devido auto (de recepção ou de não 

recepção definitiva) conduzem, por maioria de razão, à recepção automática da obra (artigos 

198.º, n.º 5 e 208.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 405/93); 
- A utilização continuada da obra executada constitui um indicador forte de que a recepção 

definitiva ocorreu por via dessa afectação ao uso definido; 
- A recepção definitiva da empreitada produz o efeito visado pela vistoria a que se refere o 
artigo 210.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 405/93; 
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- Não faz sentido manter indefinidamente em vigor cauções prestadas para garantia de obras em 

que tem ocorrido a respectiva utilização, sem reservas, por um período de tempo superior a 12 

anos; 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com o teor da informação dos serviços da 

DIRM, delibera considerar automaticamente recebida a título definitivo a empreitada de 

execução do �Emissário da Escoura e Colector Doméstico da Garcia�, por efeito do 

decurso do tempo (decorreram mais de 12 anos a contar da recepção provisória) e pela 

sua afectação ao uso definido. 

 

Mais delibera, consequentemente, autorizar o cancelamento das cauções prestadas, a 

qualquer título, e, se for o caso, a restituição das importâncias retidas no âmbito da 

empreitada identificada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

28 - ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO COM A ARH DO CENTRO. COMISSÃO 

DE ACOMPANHAMENTO. 
 
 
1092 - Na sequência da deliberação camarária, de 12 de Agosto passado, foi celebrado o acordo 
de parceria com a Administração Regional Hidrográfica do Centro, que tem por objecto a 

Reabilitação do Sistema Estuarino do Rio Lis. 
 
O acordo determina a constituição de uma comissão de acompanhamento, integrada por um 

representante de cada uma das partes. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera designar o Eng.º Jorge Junqueira, como seu 

representante na comissão de acompanhamento a que se refere a cláusula 6.ª do Acordo 

de Parceria identificado. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA� CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2008 

� DIRM � TRABALHOS A MENOS 

 
 
1093 - Presente informação da DIRM com a Ref: smv/33/10 propondo a aprovação de 

trabalhos a menos na empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AZAMBUJA� adjudicada à 

firma Lenaprédio, Lda.  
 
A Câmara depois de apreciar os documentos e concordando com a informação com a ref. 

Smv/33/10, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 22.411,76� (vinte e dois mil 

quatrocentos e onze euros e setenta e seis cêntimos) da empreitada �BENEFICIAÇÃO 

DA RUA DO AZAMBUJA�, adjudicada à firma �Lenaprédio, Lda� de acordo com o artº 

28º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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30 - CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA À ESTRADA DO GUILHERME � 

CEDÊNCIA 153,46M² DE TERRENO D0 SR. JOSÉ DE SOUSA HENRIQUES LOPES 

 
 
1094 - Para construção da estrada paralela à Estrada do Guilherme, foram realizados os 
contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de 

contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio 

propriedade de José de Sousa Henriques Lopes, que confronta a Norte com Herdeiros de José 

Francisco Agostinho, a Sul com António Duarte do Vale, a Nascente com Joaquim Dinis 

Baroseiro e a Poente com Estrada do Guilherme, com Artigo Matricial nº. 9993 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 4757. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (153,46m²), solicitando que a área cedida (prédio rústico) para domínio 

público tenha como contrapartida a construção de um colector para drenagem das águas 

pluviais, das linhas de água que existiram a Nascente desta e de outras propriedades, na 

extrema Norte desta propriedade. 
 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 153,46m², do prédio de que é proprietário José de Sousa Henriques 

Lopes, com Artigo Matricial nº. 9993 e descrito na Conservatória do Registo Predial com 

o nº. 4757, que confronta a Norte com Herdeiros de José Francisco Agostinho, a Sul com 

António Duarte do Vale, a Nascente com José de Sousa Henriques Lopes e a Poente com 

Estrada do Guilherme, para construção de rua paralela à Estrada do Guilherme, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 1) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Paulo Jorge Campos Vicente e que aqui se 

dá por reproduzida, obrigando-se a executar um colector para drenagem de águas 

pluviais das linhas de água que existiram a Nascente do prédio, devendo o proprietário, 

na sequência desta cedência, promover a actualização da respectiva área junto dos 

serviços públicos competentes. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA À ESTRADA DO GUILHERME � 

CEDÊNCIA 139,12M² DE TERRENO D0 SR. JOSÉ DE SOUSA HENRIQUES LOPES 

 
 
1095 - Para construção da estrada paralela à Estrada do Guilherme, foram realizados os 

contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de 

contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio 

propriedade de José de Sousa Henriques Lopes, que confronta a Norte com Álvaro Maria Silva, 

a Sul com José Gomes Duarte Vale, a Nascente com Manuel Dinis Baroseiro e a Poente com 

Estrada Velha, com Artigo Matricial nº. 2330 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

com o nº. 8221. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (139,12m²) 

solicitando que a área cedida (prédio rústico) para domínio público tenha como contrapartida a 

construção de um colector para drenagem das águas pluviais, das linhas de água que existiram a 

Nascente desta e de outras propriedades, na extrema Norte desta propriedade. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 139,12m², do prédio de que é proprietário José de Sousa Henriques 

Lopes, com Artigo Matricial nº. 2330 e descrito na Conservatória do Registo Predial com 

o nº. 8221, que confronta a Norte com Álvaro Maria Silva, a Sul com João Gomes Duarte 

Vale, a Nascente com José de Sousa Henriques Lopes e a Poente com Estrada Velha, que 

passa a integrar o domínio público, obrigando-se à construção de um colector para 

drenagem das águas pluviais, das linhas de água que existiram a Nascente desta e de 

outras propriedades, na extrema Norte desta propriedade, para construção de rua 

paralela à Estrada do Guilherme, conforme consta da ficha anexa (Anexo 2) elaborada 

pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Paulo 

Jorge Campos Vicente e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 

sequência desta cedência, promover a actualização da respectiva área junto dos serviços 

públicos competentes. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CEDÊNCIA 115,00M² DE 

TERRENO DO SR. ÁLVARO GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS 

 
 
1096 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Álvaro 

Guerra de Oliveira Santos, que confronta a Norte com Eugénio Valente, a Sul com casa do 

próprio, a Nascente com casa do próprio e a Poente com Rua dos Outeirinhos, com artigo 
matricial nº. 9098. O proprietário do imóvel concordou com a cedência do terreno (115,00m²), 

solicitando que a área cedida (prédio rústico) para domínio público tenha como contrapartida a 

demolição de anexos em ruínas e construção de muro de vedação. 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 115,00m², do prédio de que é proprietário Álvaro Guerra de 

Oliveira Santos, com artigo matricial nº. 9098, que confronta a Norte com Rua dos 

Outeirinhos, a Sul com António Franco, a Nascente com Álvaro Guerra de Oliveira 

Santos e a Poente com Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se à demolição de anexos em ruínas e construção de muro de vedação, para 

beneficiação da Rua dos Outeirinhos, conforme consta da ficha anexa (Anexo 3) 

elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo então 

Vereador Sr. Artur Oliveira e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 

sequência desta cedência, promover a actualização da respectiva área junto dos serviços 

públicos competentes. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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33 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CEDÊNCIA 11,00M² DE 

TERRENO DO SR.  HENRIQUE JOSÉ LOBO DAMÁSIO 

 
 
1097 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Henrique 

José Lobo Damásio, que confronta a Norte com Álvaro dos Santos, a Sul com Álvaro dos 

Santos, a Nascente com Álvaro dos Santos e a Poente com Rua dos Outeirinhos, com artigo 
matricial nº. 8322. O proprietário do imóvel concordou com a cedência do terreno (11,00m²), 

solicitando que a área cedida (prédio urbano) para domínio público tenha como contrapartida a 

construção de um muro, igual ao existente, em novo alinhamento. 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 11,00m², do prédio de que é proprietário Henrique José Lobo 

Damásio, com artigo matricial nº. 8322, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, 

a Sul com Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Henrique José Lobo Damásio e a Poente 

com Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à 

construção de um muro, igual ao existente, em novo alinhamento, para beneficiação da 

Rua dos Outeirinhos, conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos nossos 

Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo então Vereador Sr. Artur Oliveira e 

que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta cedência, 

promover a actualização da respectiva área junto dos serviços públicos competentes. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
1098 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Obras de beneficiação da Casa Museu 

Afonso Lopes Vieira � Concurso Limitado nº. 18/2004 (DEEM�, adjudicada, por deliberação 

de Câmara, à Firma �Litobras � Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas, Lda�, com 

sede em Rua da Douroana, nº. 298 � Ponte da Pedra. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Cobertura metálica do átrio do Parque 

Municipal de Exposições � Concurso Limitado nº. 07/01�, adjudicada, por deliberação de 

Câmara, à Firma �Ventura & Pires - Empreiteiros, Lda� com sede na Rua da Figueira da Foz, 
nº. 39, cave - Coimbra. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Parque Municipal de Exposições � Reabilitação 

dos pavilhões 2 e 3 � Tratamento do alçado Sul e anexos do pavilhão 1�, adjudicada, por 

deliberação de Câmara, à Firma �Ventura & Pires - Empreiteiros, Lda� com sede na Rua da 

Figueira da Foz, nº. 39, cave - Coimbra. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Avenida dos Pescadores � 
Praia da Vieira � Concurso Limitado nº. 08/2004�, adjudicada, por deliberação de Câmara, à 

Firma �Construções Pragosa, S.A.� com sede em Apartado 46 � Batalha. 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 
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e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � CHAINS OF FUN� NA MARINHA GRANDE 

 
 
1099 - Presente informação nº 84/AF/2010 de 17-12-2010, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

�Deu entrada nesta Câmara Municipal em 08 de Novembro de 2010, um requerimento em 

nome de Chains of Fun � Bar, Lda, sito na Marinha Grande, no qual solicita autorização para 

alargamento de horário de funcionamento a título excepcional, nos dias 5, 12, 19 de Dezembro 

de 2010 e 1 de Janeiro de 2011, das 2:00h às 4:00h. 

 

Em 12 de Novembro de 2010, o Sr. Presidente exarou o seguinte despacho:�Proponho o 

deferimento apenas para o dia 1 de Janeiro de 2011. 

� 

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). 

� 

Face ao exposto, foram elaborados os seguintes ofícios a solicitar parecer apenas para o dia 

01 de Janeiro de 2011: 

 Registo de saída nº 6992 de 09-12-2010 para a ACIMG - Associação de Comerciantes 

da Marinha Grande; 

 Registo de saída nº 6993 de 09-12-2010 para a DECO - Associação Portuguesa para a 

Defesa do Consumidor; 

 Registo de saída nº 6994 de 09-12-2010 para o Sindicato da Industria Hoteleira, 

Turismo, Restaurantes e Similares;� 

 
Presente pareceres das entidades consultadas ao abrigo do nº1 do artigo 2º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho da 
Marinha Grande, ACIMG- Associação Comercial Industrial da Marinha Grande, DECO-
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Sindicato da Indústria Hoteleira, 

Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, que se pronunciaram de modo favorável à 

pretensão da requerente. Porém todos eles alertam que devem ficar salvaguardadas a segurança 

e ordem pública, quer dos utentes dos estabelecimentos, quer da própria vizinhança. 
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A Câmara depois de analisar a informação nº 84/AF/2010 de 02-08-2010 e os referidos 

pareceres, delibera autorizar o alargamento do horário de funcionamento do 

Estabelecimento � Chains of Fun� das 2:00h às 4:00h, apenas no dia 01 de Janeiro de 

2011. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
36 - AVERBAMENTO DAS BANCAS NºS 92 E 93 DO MERCADO DE VIEIRA DE 

LEIRIA 

 

 

1100 - Presente informação nº 39/AF/2010 de 24-11-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

��Deu entrada nesta Câmara Municipal em 23 de Junho de 2010, um requerimento em nome 

de Fernando Jerónimo dos Santos, registo de entrada n.ºE/8062/2010, no qual solicita o 

averbamento das bancas nºs 92 e 93 de venda de bacalhau do Mercado Municipal de Vieira de 

Leiria, para o nome da sua esposa Emília Pedro Gaspar. 

� 

O art.5º do Decreto-lei nº 340/82, de 25 de Agosto prevê que �[a]os detentores dos títulos de 

ocupação poderá ser autorizada pela respectiva câmara municipal a cedência a terceiros dos 

respectivos lugares desde que ocorra um dos seguintes factos: 

a)Invalidez do titular 

b)Redução a menos de 50% da capacidade física normal do mesmo 

c)Outros motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso� 

O caso em apreço, enquadra-se no disposto na alínea c) do artigo e lei acima citado, uma vez 

que o requerente solicita o averbamento para o nome da esposa por estar reformado. 

 

� 

Considerando que o requerente: 

 entregou cópia do cartão de pensionista; 

 entregou cópia da declaração de início de actividade da esposa; 

 retirou do portal das finanças informação que comprova a sua situação fiscal activa, 

relativamente ao pagamento de impostos; 

 

Face ao exposto entendem estes serviços que a pretensão pode ser deferida pela Câmara 

Municipal, uma vez que o motivo invocado (reforma do actual concessionário) é ponderoso e 

justificado e ficou devidamente comprovado através dos documentos entregues.� 

 
A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar o averbamento das bancas 

nºs 92 e 93 do Mercado Municipal de Vieira de Leiria, para o nome de Emília Pedro 

Gaspar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 -  ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA EMITIDAS INDEVIDAMENTE 
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1101 - A Secção de Taxas e Licenças procedeu à emissão indevida das guias de receita a seguir 

identificadas pelos factos abaixo descritos, pelo que propomos a sua anulação: 
 

 Emissão em duplicado das seguintes guias de receita: 
 Nº 10180/2, emitida em 12/10/2010 no valor de 21,33 �, em nome de Maria 

Adelina Ferreira Dinis Baroseiro, relativa a aferição periódica de uma balança; 
 Nº 10864/2, emitida em 03/11/2010 no valor de 23,86 �, em nome de Rogério da 

Silva Amaro, relativa a aferição periódica de duas balanças; 
 Nº 10866/2, emitida em 03/11/2010 no valor de 11,93 �, em nome de Mini 

Mercado Passagem Unipessoal, Lda, relativa a aferição periódica de uma 

balança; 
 
Pelo exposto, propõe-se o seguinte: 

 
- A anulação das guias de receita acima referenciadas uma vez que a receita não é devida e que 

as guias foram indevidamente emitidas; 
 

A Câmara delibera anular as guias acima referidas por terem sido emitidas 

indevidamente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � ANULAÇÃO DE GUIAS 

REFERENTES À COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

 
 

1102 - Presente informação nº 1712/2010 da Divisão Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED) de 12/11/2010 sobre a necessidade de se proceder à anulação de guias referentes ao 
pagamento das comparticipações familiares, de cinco alunos que frequentam a Componente de 

Apoio à Família, dinamizada pela autarquia nos jardins de infância do concelho, uma vez que 

foi detectado pelo serviço emissor, que as respectivas guias estavam incorrectas. 
 
A Câmara apreciou a informação e considerando que existe necessidade de rectificar os 

lapsos detectados, uma vez que não estão relacionados com incumprimentos por parte dos 

encarregados de educação, delibera ao abrigo da alínea d) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, concordar com a anulação das seguintes guias: 

 
 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Francisco Santos Sandra Daniela 
Domingues Santos 

212 874 861 Ano 2010 � G.R. nºs 

1605/2 e 3695/2 
 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Maria Francisca 
Ferreira 

Maria do Céu Leal 

Ferreira 
188 622 918 Ano 2010 � G.R. nº 

10000/2 
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Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Alexandra Santos 
Oliveira 

Cláudia Sofia Leal 

Santos 
243 454 635 Ano 2010 � G.R. nºs 

9848/2 e 11126/2 
 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Diogo Costa Soares Cláudio Jorge Lopes 

Soares 
195 483 022 Ano 2010 � G.R. nº 

10084/2 
 

Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Daniela Oliveira 
Fernandes 

Carla Cristina Fernandes 
Duarte 

199 507 589 Ano 2010 � G.R. nº 

9895/2 
 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2011. 
 
 
1103 - Presente informação n.º 1836/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 14 de Dezembro de 2010, referente à necessidade de actualização anual de 

algumas rendas de habitação social para entrarem em vigor a partir de Janeiro do próximo ano. 
 
A Câmara analisou a referida informação e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo n.º 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das seguintes rendas: 

 

1 - Avenida da Liberdade (Bloco L/M) 
 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/2010 

 

RENDA/2011 

 

 

L Judith Santana 1.º Esq.º 23/12/2009 27,25� 26,17� 

 

 

2 � Rua Júlio Braga Barros 
 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/2010 

 

RENDA/2011 

 

5 Maria de Fátima Batista 2.º A 22/12/2009 36,87� 27,76� 

 

Mais delibera que o valor das rendas anteriormente mencionadas entrem em vigor a 

partir de 1 de Janeiro do próximo ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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40 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2011. 
 
 
1104 - Presente informação n.º 1847/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 15 de Dezembro de 2010, referente à necessidade de actualização anual de 

algumas rendas de habitação social para entrarem em vigor a partir de Janeiro do próximo ano. 
 
A Câmara analisou a referida informação e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo n.º 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das seguintes rendas: 

 

1 - Bairro do Camarnal Velho 
 

MORADOR FOGO 
DATA  

CONTRATO 
RENDA/2010 RENDA/2011 

Alda Silva Vasconcelos N.º10 03/01/2007 54,75� 64,38� 
 

 

2 � Rua Júlio Braga Barros 
 

BLOCO MORADOR FOGO 
DATA 

 CONTRATO 
RENDA/2010 RENDA/2011 

3 Catarina Solange Soares R/c Dto. 30/12/2009 4,50� 12,88� 

 

Mais delibera que o valor das rendas anteriormente mencionadas entrem em vigor a 

partir de 1 de Janeiro do próximo ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO NEVO PORTUGAL SITA NA 

RUA DOS FORNALISTAS, N.º 45, PÊRO NETO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE ACTIVIDADES 
 
 
1105 - Presente informação n.º 1848 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED - datada de 16/12/2010, dando conta que a Associação Nevo Portugal fez chegar a esta 

autarquia, em ofício datado de 19 de Outubro do corrente ano, com o n.º de registo 12258, o 

qual se anexa, um pedido de subsídio para fazer face ao desenvolvimento do seu plano de 

actividades. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a complexidade desta doença 

rara, delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 500,00� (quinhentos euros) à Associação 

Nevo Portugal, com o número de identificação fiscal 509477020, com sede na Rua dos 

Fornalistas, n.º 45, 2430-403 Marinha Grande, para fazer face ao desenvolvimento do seu 

plano de actividades. 
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O referido apoio tem cabimento na rubrica A/39 do Plano de Actividades Municipais 

para o corrente ano. 

 
Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas que incluam fotografias, 

número total de beneficiários e artigos sobre os eventos divulgados na comunicação social 

local ou regional, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da 

atribuição do subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 
A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


42 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e dois de Dezembro de dois 
mil e dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 

1.481.887,25 � (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete euros e 

vinte e cinco cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







1106 - De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

1. REQ. N.º 2869/10 � PC N.º 255/10 � GALLOVIDRO, S.A. 

 

2. �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 4) � 

� CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2010 (DIRM) � APROVAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHOS. 

 

3. �ARRUAMENTO DA ESTRADA DOS GUILHERMES À ESTRADA DE 

PICASSINOS/MACEIRA� � CEDÊNCIA DE 437M² DE TERRENO DA SRª. 

ALZIRA DE OLIVEIRA PEREIRA 

 

4. �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS� � CEDÊNCIA DE 

566M² DE TERRENO DA SRª. ALZIRA DE OLIVEIRA PEREIRA 
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5. �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS� � CEDÊNCIA DE 

792M² DE TERRENO DE L. N. PLÁS � TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS 

PLÁSTICAS, S.A. 

 

6. APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 9.ª CONCENTRAÇÃO 

MOTARD EM VIEIRA DE LEIRIA 

 

 

 

 

 

1 - REQ. N.º 2869/10 � PC N.º 255/10 � GALLOVIDRO, S.A. 

 

 

1107 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com painéis móveis, grua e plataforma, por 

um período de 90 dias, numa área de 220,00m, para apoio às obras de alteração de Unidade 
Industrial existente, localizada na Rua Vieira de Leiria, n.º 1 Freguesia de Marinha Grande, 

licenciadas no âmbito do Processo n.º 126/10, ao qual foi atribuído Alvará de Obras de 

Alterações n.º 139/10, válido até 19/08/2011, sendo a referida ocupação de via pública 

efectuada na Rua Guilherme Pereira Roldão. 
 
Presente parecer dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o pedido de Ocupação da Via Pública com painéis móveis, grua 

e plataforma, por um período mínimo de três meses, numa área de 220,00m, devendo 

salvaguardar-se todas as normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas 

nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande e demais legislação aplicável. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

a) Considerando que o corte da via em causa irá acarretar transtornos no fluxo 

viário nas artérias envolventes, deverá o período de ocupação da via pública ser o 

mais curto possível. 

b) Deverá apresentar seguro de responsabilidade civil que permita cobrir quaisquer 

danos provocados a terceiros e na via pública durante a permanência e operação 

da grua. 

c) Deverá solicitar a colaboração das autoridades policiais na regulação do trânsito 

durante o tempo previsto para o corte da via pública, dando prévio conhecimento 

do mesmo ao Sector Viário da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais 

desta Câmara Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 4) � � 
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CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2010 (DIRM) � APROVAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHOS. 

 

 

1108 - Presente requerimento da empresa � Lenapredio, L.da� a apresentar o novo plano de 

trabalhos e respectivo cronograma financeiro, relativo à empreitada mencionada em epígrafe. 
 

Analisados os documentos, verifica-se que cumprem o disposto no artigo 361.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 
 
Assim, a câmara municipal delibera, nos termos do ponto n.º 5 do artigo 361º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), aprovar o plano de trabalhos e respectivo plano de 

pagamentos. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - �ARRUAMENTO DA ESTRADA DOS GUILHERMES À ESTRADA DE 

PICASSINOS/MACEIRA� � CEDÊNCIA DE 437M² DE TERRENO DA SRª. ALZIRA 

DE OLIVEIRA PEREIRA 

 

 

1109 - Para abertura de arruamento paralelo à estrada dos Guilhermes e duas intersecções 
giratórias, foram realizados os contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado acordo de Cedência, que foi assinada pelos intervenientes, para concessão de 
uma parcela de terreno (437m²) necessário do prédio propriedade de Alzira de Oliveira Pereira, 
que confronta a Norte com Joaquim Silva a Sul com Álvaro Maria da Silva, a Nascente com 

António Gomes do Céu e Outros e a Poente com Estrada Velha, com Artigo Matricial Rústico nº. 

2251. A proprietária declarou, para os fins visados, ceder a parcelas de terreno de 437m², área que 

conta para efeitos de índice de construção do prédio identificado. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 437m², do prédio de que é dono Alzira de Oliveira Pereira, com Artigo 

Matricial nº. 2251, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com Herdeiros de Joaquim 

Francisco Agostinho e Outros, a Nascente com Herdeiros de José de Oliveira e a Poente com 

Estrada, para abertura de arruamento paralelo à estrada dos Guilhermes e duas 

intersecções giratórias, conforme consta do Acordo de Cedência anexo (Anexo 5) elaborado 

pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pela proprietária e pelo Vereador Sr. Paulo Jorge 

Campos Vicente e que aqui se dá por reproduzido, devendo a proprietária, na sequência 

desta cedência, actualizar a caderneta predial nas finanças. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES 

E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS� � CEDÊNCIA DE 566M² DE TERRENO 

DA SRª. ALZIRA DE OLIVEIRA PEREIRA 
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1110 - Para abertura de arruamento paralelo à estrada dos Guilhermes e duas intersecções 

giratórias, foram realizados os contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado acordo de Cedência, que foi assinada pelos intervenientes, para concessão 

duas parcelas de terreno (parcela J, com 135m² e parcela K com 431m²) necessário do prédio 

propriedade de Alzira de Oliveira Pereira, que confronta a Norte com Joaquim Silva a Sul com 
Álvaro Maria da Silva, a Nascente com António Gomes do Céu e Outros e a Poente com 

Estrada Velha, com Artigo Matricial Rústico nº. 2251. A proprietária declarou, para os fins 

visados, ceder as duas parcelas de terreno que perfazem 566 m², área que conta para efeitos de 

índice de construção do prédio identificado. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

duas parcelas de terreno (parcela J, com 135m² e parcela K com 431m²), do prédio de que 

é dono Alzira de Oliveira Pereira, com Artigo Matricial nº. 2251, que confronta a Norte 

com Caminho, a Sul com Herdeiros de Joaquim Francisco Agostinho e Outros, a 

Nascente com Herdeiros de José de Oliveira e a Poente com Estrada, para abertura de 

arruamento paralelo à estrada dos Guilhermes e duas intersecções giratórias, conforme 

consta do Acordo de Cedência anexo (Anexo 6) elaborado pelos nossos Serviços Técnicos, 

assinada pela proprietária e pelo Vereador Sr. Paulo Jorge Campos Vicente e que aqui se 

dá por reproduzido, devendo a proprietária, na sequência desta cedência, actualizar a 

caderneta predial nas finanças. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES 

E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS� � CEDÊNCIA DE 792M² DE TERRENO DE 

L. N. PLÁS � TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, S.A. 

 

 

1111 - Para abertura de arruamento paralelo à estrada dos Guilhermes e duas intersecções 

giratórias, foram realizados os contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado Acordo de Cedência, que foi assinado pelos intervenientes, para concessão de 

uma parcela de terreno (792m²) necessário, do prédio propriedade da empresa L. N. Plás � 
Transformação de Matérias Plásticas, S.A., que confronta a Norte com Aristides Afonso de Barros 

Fernandes a Sul com Paulo José Neves da Silva, a Nascente com Arnaldo Matias Barroca e a 

Poente com Estrada dos Guilhermes, com Artigo Matricial Urbano nº. 18624. O representante do 
proprietário declarou, para os fins visados, ceder a parcela de terreno de 792m², área que passa a 

integrar o domínio Público Municipal. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 792m², do prédio propriedade da empresa L. N. Plás � Transformação 

de Matérias Plásticas, S.A., com Artigo Matricial Urbano nº. 18624, que confronta a Norte 

com Aristides Afonso de Barros Fernandes, a Sul com Paulo José Neves da Silva, a Nascente 

com L. N. Plás � Transformação de Matérias Plásticas, S.A e a Poente com Estrada dos 

Guilhermes, para abertura de arruamento paralelo à estrada dos Guilhermes e duas 

intersecções giratórias, conforme consta do Acordo de Cedência anexo (Anexo 7) elaborado 

pelos nossos Serviços Técnicos, assinado pelo representante proprietário e pelo Vereador Sr. 
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Paulo Jorge Campos Vicente e que aqui se dá por reproduzido, devendo o proprietário, na 

sequência desta cedência, actualizar a caderneta predial nas finanças. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 - APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 9.ª CONCENTRAÇÃO 

MOTARD EM VIEIRA DE LEIRIA 

 

 

1112 - Presente pedido de apoio financeiro do CLUBE MOTARD MOTABOUT VIEIRA DE 
LEIRIA (E/14394/2010), contribuinte n.º 504 945 980, com sede em Rua 25 de Abril, n.º 30, 

R/ch, Vieira de Leiria, para a realização da 9.ª Concentração Motard, realizada nos dias 16 a 18 
de Julho de 2009 em Vieira de Leiria, freguesia da Marinha Grande. 
A iniciativa teve como principais objectivos promover o turismo e a cultura do concelho e da 
região e teve como principais iniciativas o diversos concertos, a demonstração Freestyle, 

concursos e passeios turísticos pelo concelho. A iniciativa contou com cerca de 4000 

participantes. 
O orçamento da iniciativa saldou-se em 34.664,02 euros de despesa e 32.408,40 euros de 
receita, tendo sido solicitado apoio financeiro no valor de 4000 euros para comparticipar nas 
despesas com a realização do evento. 
Para tal juntam o relatório de receitas e despesas do evento, contratos com bandas/artistas e 

fotografias que comprovam a sua realização. 
 
Deste modo, considerando que: 
 
a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza desportiva, 

social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande. 
b) Se trata de uma actividade cultural cujo principal objectivo é promover o turismo e a cultura 

do concelho e da região, que atraiu cerca de 4000 visitantes/participantes. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos; 
 
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 �1500 (mil e quinhentos euros), 

ao Motabout Clube Motard Vieira de Leiria, contribuinte n.º 504 945 980, com sede em 

Rua 25 de Abril, n.º 30, R/ch, Vieira de Leiria, para ajudar a suportar as despesas com a 

organização da 9.º concentração motard, cuja verba se enquadra na acção 2010/A/112 do 

PAM. 

 

A entidade juntou ao pedido de apoio o relatório financeiro da iniciativa (receitas e 

despesas), com imagens e documentos relativos à contratação de artistas e bandas, que 

comprovam a realização do evento a apoiar, pelo que fica dispensada de apresentar mais 

documentação. 

 

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 
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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. 
 

 






Na presente reunião o Chefe da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

distribuiu a todos os membros do executivo um exemplar dos seguintes documentos: 
 
Anexo 10 � Informação escrita contendo o QUADRO I, relativo aos processos 
entrados/processos presentes em reunião de Câmara (no período compreendido entre a reunião 

de 26/11/2009 e a reunião de 23/12/2010), e o QUADRO II, relativo aos processos 

entrados/processos presentes em reunião de Câmara (no período compreendido entre 

Assembleias Municipais). 
 

Anexo 11 � Relação dos processos de obras concluídos por despacho do Sr. Presidente.











APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1113 - 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 18:30 

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 

 
 
 


