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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

cinco de Novembro de dois mil e 

dez.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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.  
 
 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou, através 

de requerimento apresentado na reunião de hoje, a sua ausência após o dia 24/11/2010, pelo 

que, nos termos do previsto no artº 79.º, n.º 1, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

com as devidas alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a vaga foi preenchida pelo 
cidadão proposto pelo mesmo partido da Sr.ª Vereadora e imediatamente a seguir na ordem da 
lista da CDU � Coligação Democrática Unitária, Sr. Dr. Fernando Manuel da Costa 

Esperança Pereira. 
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
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ORDEM DO DIA 
 
 


1. REQ. N.º 2443/10 � PC N.º 250/09 � LABERIA � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

2. REQ. N.º 2473/10 � PC N.º 187/10 � JOAQUIM MANUEL PEREIRA 

FERNANDES 

 

3. REQ. N.º 2553/10 � PC N.º 167/10 � EMÍDIO VIEIRA CRESPO 

 

4. REQ. N.º 859/09 � PC N.º 62/09 � JOSÉ LEAL SILVA 

 

5. REQ. N.º 1771/10 � PC N.º 88/10 � JOAQUIM ALVES DA CRUZ 

 

6. REQ. N.º 1951/09 � PC N.º 343/08 � JOSÉ MANUEL GOMES CARDOSO 

 

7. REQ. N.º 2452/10 � PC N.º 605/07 � JUSTINO NAZARÉ 

 

8. REQ. N.º 742/08 � PC N.º 209/06 � ARMANDO PEDROSA DE SOUSA BRAZ, 

CARLOS ALBERTO PEDROSA DE SOUSA E JOAQUIM PEDROSA BRAZ 

 

9. REQ. N.º 2583/10 � PC N.º 31/08 � AL � FÁBRICA DE MATERIAL 

ELÉCTRICO, LDA. 

 

10. REQ. N.º 2584/10 � PC N.º 258/09 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES 

TURISTICAS E HOTELEIRAS, LDA. 

 

11. REQ. N.º 2585/10 � PC N.º 108/10 � MANUEL PEDROSA GOMES NUNO 

 

12. REQ. N.º 2552/10 � PC N.º 521/07 � RICARDO JORGE SOUSA 

 

13. REQ. N.º 2596/10 � PC N.º 28/10 � JOSÉ SANTOS CRUZ 

 

14. REQ. N.º 2589/10 � PC N.º 359/08 � COLMEIA REAL, UNIPESSOAL, LDA. 

 

15. REQ. N.º 2556/10 � PC N.º 102/09 � OLGA MARIA MARTINS GOMES DA 

SILVA 

 

16. REQ. N.º 2614/10 � PC N.º 853/03 � RAFAEL FRANCISCO LINO 

 

17. REQ. N.º 2414/10 � PC N.º 206/10 � ZON TV CABO PORTUGAL, SA 

 

18. REQ. N.º 3543/07 � PC N.º 919/02 � ANIBAL CARDOSO OLIVEIRA 

 

19. REQ. N.º 1586/10 � PC N.º 143/07 � NOVA CARVALHEIRO & CRUZ, 

CONSTRUÇÕES, LDA. 
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20. REQ. N.º 2933/09 � PC N.º 296/08 � FLORA MARIA AGOSTINHO PASCOAL 

CARVALHO 

 

21. PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 89/99, TITULADO PELA SOCIEDADE 

EMPOLIS � EMPRESA DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE LEIRIA, S.A. � 

ACTIVAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA. 
 

22. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003, DE 23/08 E PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). PC Nº 951-10: 

MARIA ADELINA PEDROSA GUARDA. 
 

23. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: LUÍS MIGUEL LOPES BAIÃO. 

DECISÃO FINAL. 
 

24. ACEITAÇÃO DA QUARTA FASE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À 

ESCALA 1/2000 (MODELO NUMÉRICO ALTIMÉTRICO) 
 

25. DETERMINAÇÃO DE DATAS PARA ENTREGA DE INFORMAÇÃO NO 

ÂMBITO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA À ESCALA 

1/2000 E RESPECTIVO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. 
 

26. EMPREITADA DE: �REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

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

ADJUDICAÇÃO 
 

27. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA N.º 261, DE 01/04/2010. 
 

28. EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO COM VISTA À EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS 

� TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. ALTERAÇÃO DE ÁREAS. 
 

29. �REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM 

DA MARINHA GRANDE�. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
 

30. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS 

 

31. �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS�. APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO. 
 

32. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 44/2010. ALTERAÇÃO À 

MINUTA DO CONTRATO. 
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33. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

34. PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE BLOQUEAMENTO, 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E ABANDONO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE 

 

35. TUMG, E.M. � PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO 

 

36. RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG, 

EM, RELATIVO AO 1.º SEMESTRE DE 2010 
 

37. PEDIDO DE APOIO EM FOTOCÓPIAS � CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 
 

38. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE � NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA - PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS, NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

ACTIVIDADES PARA O CORRENTE ANO. 
 

39. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 

 

40. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE NAVAL DA NAZARÉ 
 

41. APRECIAÇÃO DA RECLAMAÇÃO REFERENTE AO INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA, NO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE 
 

42. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente informou, tendo em conta a reestruturação dos serviços, quais os 

técnicos que foram convidados, e aceitaram, o cargo de direcção das novas unidades 

orgânicas, bem como aqueles que cessam as respectivas comissões de serviço. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu, embora saiba que é uma competência 

do Presidente da Câmara, que gostaria de saber quais os critérios que levaram à 

substituição, no caso da DCPH, de uma técnica altamente competente por uma outra, 
sem pôr em causa a competência da nova técnica. 
 
O Sr. Presidente informou que foi uma escolha da sua inteira responsabilidade, 
efectuada depois de ter ouvido os Vereadores dos respectivos pelouros, e fazendo 
também uso do conhecimento que obteve ao longo do primeiro ano de mandato. 
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 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de três processos de obras 

particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, 

pelo que os mesmos serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

constituem a ordem do dia.  
Solicitou ainda a apreciação e votação, também fora da ordem do dia, de mais nove 

assuntos, o que também foi aceite por todos, por se reconhecer a urgência na 

deliberação imediata dos mesmos. 
Foi ainda solicitada a retirada do processo agendado no ponto 20 da ordem do dia, em 
virtude de até à hora de início da reunião não terem chegado elementos em falta. 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos referiu que o Jornal de Leiria diz que a Câmara 
Municipal de Leiria vai fazer mais duas piscinas e Pombal vai reabilitar todo o centro 
histórico até 2013. A nossa rua, conhecida pela �rua das casas de banho� está tão 

degradada, pelo que se estas duas Câmaras o vão fazer nós também o devemos fazer. 
O Sr. Vereador quis reforçar a ideia de que a sua postura neste órgão é a de um defensor 

de todas as decisões que contribuam para o progresso e desenvolvimento da Marinha 
Grande. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente respondeu informando que está nos objectivos da nova 
Divisão a criação de um grupo de trabalho para estudar este problema e propôr soluções 

para a revitalização do centro histórico, sensibilizando as populações e a Associação de 

Comerciantes. 
O Sr. Vereador informou ainda que já se está a trabalhar  nos documentos previsionais, 
tendo já sido contactados todos os partidos políticos, tal como a lei determina. Informou 

que o orçamento da receita importa em 33/34 milhões de euros e da despesa em 29 

milhões de euros, ficando cerca de 5 milhões de euros para investimentos. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho perguntou se, a nível da metodologia, está 

previsto acolher os contributos dos partidos. 
 
O Sr. Presidente disse que vão ser agendadas reuniões com os representantes dos 

partidos com assento na Assembleia Municipal. 
Informou ainda que dará resposta à questão colocada sobre o autocolante da greve geral 

na próxima reunião, dado que esteve de férias desde a última reunião até ontem, e só 

chegou hoje de manhã. 
 

 









1 - REQ. N.º 2443/10 � PC N.º 250/09 � LABERIA � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
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978 - Presente Processo de Licenciamento n.º 132/94, em nome de Pereira & Brás, Lda., 

relativo à obra de Construção de Edifício de Comércio e Escritórios, à qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Utilização n.º 24/99, 19/01. 

 

Presente Pedido de Licenciamento em nome de Benvinda do Nascimento dos Santos Pilro de 
Carvalho, relativo à obra de Alteração da Fracção �G� para instalação de Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Delieração tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 29/04/2010. 

 
Presente requerimento n.º 2442/10, de 21/10, pelo qual a firma proprietária do imóvel solicita o 

averbamento do processo para seu nome e informa da desistência da pretensão de 

licenciamento da Instalação de Estabelecimento de Bebidas. 
 
Presente requerimento n.º 2443/10, de 21/10, pelo qual a firma proprietária do imóvel apresenta 

peças desenhadas, solicitando a legalização de alterações já efectuadas ao nível das fachadas da 
fracção, mantendo o uso comercial. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a aprovação das alterações apresentadas. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 2473/10 � PC N.º 187/10 � JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES 

 
 
979 - Presente Processo de Licenciamento n.º 169/01, relativo à obra de Alteração de Edifício 

de Habitação para Estabelecimento Comercial, erigido em prédio urbano situado no Largo do 
Luzeirão, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Licença de Utilização n.º 149/03, de 

12/06. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Estabelecimento Comercial 

com Instalação de Secção de Bebidas, dispondo de parecer favorável da 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 o condicionalismo de 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. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 
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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. Deverá ser dado cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REQ. N.º 2553/10 � PC N.º 167/10 � EMÍDIO VIEIRA CRESPO 

 
 
980 - Presente Pedido de Licenciamenro referente à Legalização das Alterações levadas a efeito 

num Estabelecimento de Bebidas existente, com vista à obtenção de Autorização de Utilização 

para Estabelecimento de Restauração e Bebidas, localizado num edifício situado no Lote 7 da 

Avenida Marginal, Lugar de Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo dos 
seguintes antecedentes: 

Processo de Licenciamento n.º 1077/88, em nome de Albino Lourenço Simões, relativo à obra 

de Construção de Habitação e Comércio, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença 

de Obras n.º 45/89, 16/01. 

Processo de Licenciamento n.º 315/90, em nome de Albino Simões, Lda., relativo à obra de 

alteração ao projecto inicial, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Obras n.º 

877/90, 22/10, dispondo de Alvará Sanitário n.º 1176/92, de 27/05. 

Processo de Licenciamento n.º 473/01, em nome de Emídio Vieira Crespo, relativo ao 

licenciamento de Estabelecimento de Restauração e Bebidas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
168/97, de 04/07, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

25/10/2001, não tendo o requerente levantado o respectivo Alvará de Licença de Construção. 

 
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: 

1. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respectiva 
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Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 

municipal. 

2. 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. 

3. 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. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - REQ. N.º 859/09 � PC N.º 62/09 � JOSÉ LEAL SILVA 

 
 
981 - Presente Pedido de Licenciamenro referente à Legalização das Alterações levadas a efeito 

numa Moradia Unifamiliar existente, localizada num prédio urbano da Rua Sporting Clube 

Marinhense, Lugar de Embra, Freguesia de Marinha Grande, dispondo dos seguintes 
antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 244/87, em nome de José Leal da Silva, relativo à obra de 

Construção de uma Moradia Unifamiliar, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença 

de Obras n.º 1042/87, 18/09. 
Processo de Licenciamento n.º 486/89, em nome de José Leal da Silva, relativo à obra de 

alteração da referida edificação, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Obras 

n.º 867/89, 29/09. 
 
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 o condicionalismo da apresentação, no prazo máximo de 

seis meses a contar da data da notificação, dos seguintes elementos: 

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. 

2. Ficha de Segurança Contra Incêndio, nos termos previstos no Regime Jurídico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios e Regulamento Técnico de Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios em vigor (Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11 e Portaria 

n.º 1532/08, de 29/12). 

3. Ficha Estatística, devidamente preenchida, com os dados referentes à operação 

urbanística a realizar. 
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Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no 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. 

 

 

5 - REQ. N.º 1771/10 � PC N.º 88/10 � JOAQUIM ALVES DA CRUZ 

 
 
982 - Presente Pedido de Licenciamenro referente à obra de Construção de Edifício 

Habitacional, composto por dois fogos geminados, a levar a efeito num prédio urbano 

localizado na Rua da Beira Baixa, Lugar de Trutas, 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 o condicionalismo da apresentação, no prazo máximo de 

seis meses a contar da data da notificação, dos seguintes elementos: 

1. 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 do edifício projectado, 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 do edifício, indicação da localização da bateria de 

contadores e receptáculos postais, em parte comum do edifício, inscrição de todas as 

confrontações e ainda as condicionantes existentes, designadamente linhas de água e 

infra-estruturas. Face à ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas 

residuais domésticas, deverá prever a execução de uma única fossa estanque, a 

localizar dentro dos limites do prédio, em espaço privado, no logradouro comum do 

edifício, dimensionada para um despejo máximo quinzenal. Simultaneamente, deverá 

prever a construção de uma rede predial de saneamento, dispondo de um único ramal 

de ligação, de modo a que futuramente, possa ser ligada à rede de saneamento público. 

2. 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. 

3. Projecto de Obras de Urbanização que consagre a requalificação da Rua da Beira 

Baixa, no troço de arruamento contíguo ao prédio em causa, considerando o 

dimensionamento proposto sobre a nova Planta de Implantação solicitada no ponto 1. 

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

realização da obra, nomeadamente os que vierem a ser definidos no âmbito do 

Projecto de Obras de Urbanização referido no ponto 3. 

5. 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, 
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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. 

6. Instalação de uma bateria única de contadores de água, que deverá localizar-se no 

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

7. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários 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. 

8. 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 que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - REQ. N.º 1951/09 � PC N.º 343/08 � JOSÉ MANUEL GOMES CARDOSO 

 
 
983 - Presente Pedido de Licenciamenro referente à obra de Alteração de uma Edificação 

existente, localizada num prédio urbano da Travessa da Sociedade Intrutiva e Recreativa 1.º de 

Dezembro, Lugar de Pero Neto, Freguesia de Marinha Grande, actualmente destinada a 
habitação, tendo em vista a obtenção da respectiva Autorização de Utilização para habitação e 
armazém de comércio por grosso de produtos alimentares, dispondo do seguinte antecedente: 
Processo de Licenciamento n.º 823/03, em nome de José Manuel Gomes Cardoso, relativo à 

obra de Construção de uma Moradia, Anexos, Muros de Vedação e Destaque de Parecla, 
dispondo de Alvará de Licença de Utilização n.º 64/08, de 23/06, destinado a Habitação. 
 
Presentes pareceres favoráveis emitidos pela Autoridade de Saúde e Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, 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 execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, 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 data da notificação, requerer a emissão do 

respectivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - REQ. N.º 2452/10 � PC N.º 605/07 � JUSTINO NAZARÉ 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 25/11/2010 

Acta n.º 29 

 

 12 

 
 
984 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração da Fracção �C� 

de um edifício existente, localizado na Avenida Eng. Arala Pinto, Freguesia de Marinha 

Grande, encontrando-se instalado na referida fracção, um Estabelecimento de Bebidas, 
dispondo dos seguintes antecedentes: 
Processo de Licenciamento n.º 1299/76, em nome de Justino da Nazaré, relativo à obra de 

Construção de um Edifício, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Obras n.º 

1216/76, 09/12, dispondo do Alvará de Licença Sanitária n.º 949/86, de 07/01. 
Processo de Licenciamento n.º 1425/86, em nome de Justino da Nazaré, relativo à obra de 

Alteração de um Rés-do-Chão existente, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença 

de Obras n.º 946/86, 04/12. 
 
Presente parecer favorável condicionado emitido pela Autoridade de Saúde e pareceres 

favoráveis emitidos pelo Governo Civil do Distrito de Leiria e Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, 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 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, incluindo as intervenções efectuadas ao edifício sobre as quais não existe 

registo de emissão de Alvará de Licença de Construção. 

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

observações se transcrevem: 
�� 

O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o 

Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de 

Abril, D.L. n.º 243/86, de 27 de Setembro e a Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro, 

nomeadamente: 

- 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); 

- 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); 

- O estabelecimento deve dispor de ventilação mecânica adequada e suficiente. 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); 

- A torneira da cuba inox da zona de balcão deve ser provida de comando não manual, uma vez 

que servirá também para higienização das mãos (n.º 4 do art. 6.º do DR n.º 20/2008); e  

- O lavatório da instalação sanitária do pessoal deve ser provido 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). 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 
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1. Nos termos do disposto no 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 742/08 � PC N.º 209/06 � ARMANDO PEDROSA DE SOUSA BRAZ, 

CARLOS ALBERTO PEDROSA DE SOUSA E JOAQUIM PEDROSA BRAZ 

 
 
985 - Presentes Pedido de Licenciamento e Projecto de Obras de Urbanização referentes à obra 

de Construção de Edifício Habitacional e Prolongamento de Arruamento, respectivamente, a 

levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Pires de Campos, Lugar de Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação, referindo ainda a necessidade de introduzir algumas 
correcções ao respectivo Projecto de Obras de Urbanização.  
 
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 seguintes elementos: 

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. 

2. 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 do edifício projectado, 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 do edifício, indicação da localização da bateria de 

contadores e receptáculos postais, em parte comum do edifício, inscrição de todas as 

confrontações e ainda as condicionantes existentes, designadamente linhas de água e 
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infra-estruturas. Deverá ainda contemplar as correcções a introduzir no âmbito do 

Projecto de Obras de Urbanização a rectificar.  

 

Mais deliberou informar o requerente que deverá rectificar o Projecto de Obras de 

Urbanização apresentado, de acordo com os seguintes pontos: 

1. Rede Viária: 

a) O raio de curvatura junto à parte mais a Sul do edifício deverá ser aumentado; 

b) Deverão ser criados mais lugares de estacionamento públicos, do lado direito do 

acesso à cave; 

c) O passeio junto às estremas (acesso à cave e acesso ao arruamento) deverá ser em 

calçada grossa de calcário branco e calçada de granito, materializado a 

configuração de passadeira; 

d) Deverá apresentar Planta de Sinalização; 

e) Deverá apresentar Orçamento rectificado, de acordo com as alterações a 

introduzir; 

f) Deverá apresentar Caderno de Encargos e Condições Técnicas Gerais e Especiais, 

incluindo prazos para o início e termo da execução dos trabalhos. 

2. Rede de Abastecimento de Água: 

a) Deverá ser garantida uma distância mínima nunca inferior a 0,80m entre a 

conduta de distribuição e os limites das propriedades, nos termos do art. 24.º do 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23/08, devendo esta distância ser indicada em 

desenho de pormenor; 

b) A tubagem deverá ser em PEAD MR100, PN10, diâmetro DN 90mm; 

c) A válvula de seccionamento deverá ser do tipo �sistema 2000� ou equivalente; 

d) Deverá ser prevista descarga de fundo, alojada em caixa de visita; 

e) Na zona da bolsa de retorno deve ser prevista a colocação de um marco de água. 

3. Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: 

Deverá ser indicado mais um sumidouro na zona de passeio, perto dos lugares de 

estacionamento, de forma a escoar as águas superficiais respeitantes a essa zona, 

reposicionando o sumidouro existente. 

4. Nos termos do art. 9.º da Portaria n.º 1110/01, de 19/09, deverão ser entregues os 

seguintes projectos, aprovados pelas entidades competentes: 

a) Projecto de Infra-estruturas de Iluminação Pública aprovado pela EDP; 

b) Projecto da Rede de Gás; 

c) Projecto de Telecomunicações. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2583/10 � PC N.º 31/08 � AL � FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO, 

LDA. 

 
 
986 - Presente  Processo de Licenciamento relativo à Legalização de Construção de Instalações 

Fabris, situadas na Rua da Alemanha, Lote 6B � Zona Industrial de Casal da Lebre, Freguesia 
de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 02/10/2008. 
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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. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de documento de Licença de Exploração Final da Instalação Eléctrica, 

emitido pela Direcção Regional da Economia do Centro. 

2. Dar cumprimento aos condicionalismos indicados no ponto 4 do despacho da 

Delegação Regional do Centro do Ministério da Economia, datado de 15/03/1999, 

relativo à aprovação do projecto de instalação do estabelecimento industrial. 

3. Execução de todos os arranjos exteriores respeitando o disposto na alínea j) do art. 2.º 

do Plano Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande. 

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

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

 

Mais deliberou informar o requerente 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 data da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no 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. 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. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 2584/10 � PC N.º 258/09 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES TURISTICAS 

E HOTELEIRAS, LDA. 

 
 
987 - Presente  Processo de Licenciamento n.º 444/05, relativo à obra de Alteração de Unidade 

Hoteleira, localizada na Avenida da Liberdade, S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha 
Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 138/09, de 21/07. 
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Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração ao Hotel �Mar & Sol�, dispondo de 

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

em 04/03/2010. 
 
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 o condicionalismo de execução de todos os trabalhos que 

se mostrem 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 data da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto na Portaria n.º 358/09, de 06/04, relativamente aos 

equipamentos de uso comum disponibilizados aos utentes, deverão ser garantidos os 

requisitos de instalação e funcionamento, nomeadamente os previstos em normas 

técnicas homologadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 2585/10 � PC N.º 108/10 � MANUEL PEDROSA GOMES NUNO 

 
 
988 - 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, respectivamente, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua Fernando 

Nunes Duarte, Lugar das Sítias, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

12/08/2010. 
 
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. Apresentação de termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de ITED, 

com o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do 

disposto no art. 22.º da Portaria n.º 232/08, de 11/03 e respectivo Anexo I. 
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2. Apresentação de declaração do técnico autor do projecto de ITED, emitida pela 

respectiva associação, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 

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

30/03. 

3. Apresentação de documento solicitado na alínea b) do ponto 1 do Ofício n.º 965/10, de 

19/08. 

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

obra, sob a eventual solicitação aos serviços técnicos competentes desta câmara para a 

sua verificação. 

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

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

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. 

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

pintados. 

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

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

implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 2552/10 � PC N.º 521/07 � RICARDO JORGE SOUSA 

 
 
989 - Presente Processo de Licenciamento n.º 521/07, em nome de Ricardo Jorge Sousa 

relativo à obra de Construção de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito num 

prédio urbano localizado na Estrada de Pêro Neto, Lugar de Pêro Neto, Freguesia de Marinha 

Grande, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 105/08, de 

05/05. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades (Redes de 
Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais) anteriormente aprovados, devidamente 

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

previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 

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: 
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1. Apresentação de calendarização prevista na alínea i) do n.º 1 do art. 11.º da Portaria 

n.º 232/2008, para efeitos de cálculo do Quadro VI do Anexo I do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 

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

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2596/10 � PC N.º 28/10 � JOSÉ SANTOS CRUZ 

 
 
990 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Central de Pesagem, 

composta por uma cabine de pesagem, uma instalação sanitária e um escritório, a levar a efeito 

num prédio rústico localizado na Rua da Olaria, Lugar de Trutas, Freguesia de Marinha 

Grande, para complemento ao funcionamento de uma balança exterior de pesagem, dispondo 

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

em 12/08/2010. 
 
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 mostrem 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 data da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. A actividade a exercer nos prédios contíguos, corresponde ao regime previsto no 

Decreto-Lei n.º 178/06, de 05/09 (Regime Geral da Gestão de Resíduos), cujo processo 

deverá decorrer junto da entidade licenciadora (APA/MAOT � Agência Portuguesa 

do Ambiente do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território) 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 2589/10 � PC N.º 359/08 � COLMEIA REAL, UNIPESSOAL, LDA. 

 
 
991 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração da Fracção �EP� 

de um edifício existente (Edifício Horizonte), localizado na Avenida da Liberdade, Freguesia 
de Marinha Grande, encontrando-se instalado na referida fracção, um 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 das exigências expressas no parecer da Autoridade de Saúde, cujas 

observações se transcrevem: 
�� 

O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente o 

Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29/04, Decreto-

Lei n.º 243/86, de 20/08, nomeadamente: 

- O serviço prestado nos estabelecimentos de bebidas, consiste, essencialmente, no fornecimento 

de bebidas, directamente aos utentes, em lugares sentados ou em pé, acompanhados ou não de 

produtos de cafetaria, padaria, pastelaria ou de gelados (n.º 1 do art. 14.º do Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008); 

- 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 Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

- As janelas e outras aberturas que puderem abrir para o exterior, devem estar equipadas, 

sempre que necessário, com redes de protecção de 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); 

- O sistema de climatização deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do 

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

equipamento manter-se em bom estado de higiene e conservação (n.º 6 do art. 4.º do Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008); 

- Na área de serviço, deve existir um local reservado ou armário para guarda de roupa e bens 

pessoais dos trabalhadores; e 

- Nos lavatórios das instalações sanitárias do pessoal, o sistema de accionamento de água deve 

ser não manual. (n.º 2 do art. 7.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008). 

�� 

2. Execução de todos os trabalhos que se mostrem 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 
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ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 2556/10 � PC N.º 102/09 � OLGA MARIA MARTINS GOMES DA SILVA 

 
 
992 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício 

Habitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Estrada do 

Fagundo, Lugar de Fagundo, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

24/06/2010. 
 
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. 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 2,25m, sendo o seu alinhamento e materiais definidos no local pelos respectivos 

serviços. Deverá ainda prever a pavimentação em mistura betuminosa, incluindo 

fundação de pavimento em agregado britado de granulometria extensa, de toda a zona 

envolvente de alagamento dos arruamentos confinantes ao prédio, incluindo em 

abertura de vala, face à área de cedência proposta para alargamento. 

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 
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até 1.50m, a contar do limite do passeio, de acordo com as alíneas c) e d) do n.º 4 da 

alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

3. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários 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. 

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

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

implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra é 

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, 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 data da notificação, requerer a emissão do 

respectivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2614/10 � PC N.º 853/03 � RAFAEL FRANCISCO LINO 

 
 
993 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Barracões 

destinados a Armazéns, levados a efeito num prédio urbano localizado na Rua Nova do Moinho 

de Cima, Lugar de Pedrulheira, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de 

Licença de Construção n.º 117/09, de 09/07, com termo em 29/07/2011. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 

anteriormente aprovados, decorrentes das alterações a introduzir em obra, dispondo de 
informações técnicas dos serviços que atestam estarem as referidas alterações, aptas a 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se mostrem necessários em consequência da realização da obra.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 2414/10 � PC N.º 206/10 � ZON TV CABO PORTUGAL, SA 

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

referentes à Instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, em 23 metros de vala 

(conduta), a realizar na EN 349 (Rua da Leiria), Freguesia de Vieira de Leiria, por um período 
de 30 dias, dispondo de parecer técnico da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, a 
enquadrar devidamente a pretensão. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 25/11/2010 

Acta n.º 29 

 

 22 

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 Instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, em 23 

metros de vala (conduta), a realizar na EN 349 (Rua da Leira), Freguesia de Vieira de 

Leiria, por um período de 1 mês, devendo ser assegurada a boa compactação da vala e 

reposição da calçada com as juntas da mesma refechadas a aguada de cimento depois de 

devidamente batida, 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 e demais 

legislação aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 3543/07 � PC N.º 919/02 � ANIBAL CARDOSO OLIVEIRA 

 
 
995 - Presente Processo de Licenciamento relativo à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Garagem, levada a efeito num prédio rústico localizado na Travessa da Rua 

Quinta Wernhagem, Lugar de Fonte Santa, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído 

Alvará de Obras de Construção n.º 463/03, de 30/07, tendo sido imposto como condição ao 

referido licenciamento, o condicionalismo que a seguir se transcreve: 
�� 
Execução, das obras cuja necessidade decorra da construção pretendida, nomeadamente a requalificação do 

arruamento existente, para o que deverá apresentar projecto de execução da sua pavimentação, instruído de 

acordo com o disposto na legislação aplicável, considerando o asfaltamento do mesmo na totalidade da sua 

extensão, desde a sua inserção na malha viária asfaltada existente até à frente do terreno em causa. 

�� 

 
Presentes requerimento n.º 2559, de 18/07/2003, pelo qual o requerente apresenta peças escritas 

e desenhadas de modo a dar cumprimento ao referido condicionalismo, solicitando ainda que o 
��asfaltamento do arruamento somente na frente do seu terreno, uma vez que doutro modo 

lhe é impossível suportar os custos totais da infra-estrutura que serve outras moradias 

existentes.�, e requerimento n.º 3726, de 03/11/2004, pelo qual é solicitada Autorização de 

Utilização para a referida moradia, tendo sido comunicado ao requerente, através do Ofício n.º 

2453, de 06/12/2004, que teria de ��reformular a proposta de requalificação do caminho 

actual, considerando a pavimentação da totalidade da plataforma disponível utilizando para o 

efeito materiais que lhe confiram características de acesso local. Uma solução possível, 

adoptada em situações semelhantes, passa pela aplicação de blocos de betão 20x10x8 cm, cor 

de areia, a uma cota superior à do arruamento existente a Sul.� 
 
Presentes requerimento n.º 1075, de 28/03/2006, pelo qual o requerente informa que a referida 

rua se encontra asfaltada na sua totalidade e que os respectivos trabalhos foram executados pela 
Junta de Freguesia, e requerimento n.º 3543, de 20/09/2007, pelo qual o mesmo reafirma ter 

sido a rua ��asfaltada há menos de um ano, pela Junta de Freguesia de Marinha Grande.�, e 
que �Os trabalhos foram executados nas condições que a Junta entendeu serem os mais 

correctos. O piso encontra-se em perfeitas condições e serve seis moradores. Sendo uma rua 

sem saída tem um trânsito muito reduzido.�. 
 

Após análise da pretensão, considerando os factos ocorridos, a Câmara deliberou revogar 

o condicionalismo inerente ao licenciamento da referida obra, respeitante à pavimentação 
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do arruamento existente, pelo facto desta ter sido executada pela respectiva Junta de 

Freguesia, nos moldes em que havia sido imposto ao requerente,  permitindo assim a 

conclusão do presente processo de licenciamento, tendo em vista a obtenção da 

Autorização de Utilização já requerida.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 1586/10 � PC N.º 143/07 � NOVA CARVALHEIRO & CRUZ, 

CONSTRUÇÕES, LDA. 

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

Construção de uma Moradia Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação e à Operação de 

Destaque de Parcela, respectivamente, a levar a efeito num prédio rústico localizado na 

Travessa da Rua Quinta Wernhagem, Lugar de Fonte Santa, Freguesia de Marinha Grande, 
dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 23/08/2007, com determinados condicionalismos, transcrevendo-se o 
condicionalismo inerente à execução de obras de urbanização: 
�� 
c) Projecto de obras de urbanização, nos termos do disposto na alínea h) do art. 2.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, consubstanciando a ampliação da rede 

pública de abastecimento de água e a requalificação viária da Travessa da Rua Quinta Wernhagem, cuja 

instrução deverá ser objecto de prévia consulta aos serviços da DIRM e reger-se pelo disposto na Portaria 

n.º 1110/01, de 19/09. 

��   
 
Presente deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 25/11/2010, recaída sobre o 

Processo de Licenciamento n.º 919/02, em nome de Aníbal Cardoso Oliveira, referente à obra 

de Construção de uma Moradia Unifamiliar e Garagem, levada a efeito num prédio rústico 

localizado na Travessa da Rua Quinta Wernhagem, Lugar de Fonte Santa, Freguesia de 
Marinha Grande, pela qual a câmara revogou o condicionalismo inerente ao licenciamento da 
referida obra, respeitante à pavimentação do arruamento existente, pelo facto desta ter sido 

executado pela respectiva Junta de Freguesia, nos moldes em que havia sido imposto ao 
requerente.  
 
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: 

1. Revogar o condicionalismo expresso na alínea c) do ponto 1.1 da Deliberação tomada 

em Reunião de Câmara realizada em 23/08/2007, inerente à aprovação do Projecto de 

Arquitectura, respeitante à pavimentação do arruamento existente, pelo facto desta 

ter sido executado pela respectiva Junta de Freguesia. 

2. Deferir a pretensão, com os seguintes condicionalismos: 
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a) Apresentação de termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos das 

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

acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19/09.    

b) Face à ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, deverá prever a execução de uma fossa estanque, a localizar dentro 

dos limites do prédio, em espaço privado, dimensionada para um despejo máximo 

quinzenal. Simultaneamente, deverá prever a construção de uma rede predial de 

saneamento, de modo a que futuramente, possa ser ligada à rede de saneamento 

público, visto se encontrar prevista a abertura de procedimento para a construção 

de rede de saneamento doméstico no Lugar de Pedra e Fonte Santa, durante o ano 

de 2011. 

c) Reformulação da rede de águas existente na Travessa da Rua Quinta de 

Wernhagem, desde aquela rua até à frente do prédio, caso o ramal existente não 

ser adequado ao abastecimento pretendido, de acordo com o compromisso 

assumido pelo requerente, em reunião realizada em 10/07/2009, com os técnicos da 

DIRM e o Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 

Ordenamento do Território. 

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

realização da obra, nomeadamente um passeio na extensão total do prédio 

confinante com o arruamento público, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos respectivos serviços técnicos desta câmara. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 que o registo dessa deslocação no respectivo 

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

respectiva licença de utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, 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 data da notificação, requerer a emissão do 

respectivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 2933/09 � PC N.º 296/08 � FLORA MARIA AGOSTINHO PASCOAL 

CARVALHO 
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(Loteamento de Herdeiros de Francisco Agostinho, sito nas Vergieiras) 
 
Apesar de agendado, foi decidido retirar o processo em virtude de até à hora de início da 

reunião não terem chegado elementos em falta. 

 
 
21 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 89/99, TITULADO PELA SOCIEDADE 

EMPOLIS � EMPRESA DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE LEIRIA, S.A. � 

ACTIVAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA. 

 
 
997 - Presente Processo de Loteamento nº 86/99; 
Presente Informação interna do Chefe da DLOP de 25/05/2009; 
Presente Informação interna conjunta da DIRM e da DOPU de 14/04/2010; 
Presente Informação interna do GAJ I/1682/2010, de 10/11/2010.  
 
Considerando: 
1) Em 02/08/1999 foi prestada garantia bancária junto da Caixa Geral de Depósitos pela titular 
do processo de loteamento nº 86/99  
 
2) Tal garantia bancária, no valor de 78.681,27 �, tinha em vista �caucionar a execução das 

obras de urbanização (redes de águas e esgotos, passeios e arruamentos) referentes ao 

Loteamento Urbano, sito no Casal da Formiga, Marinha Grande (Processo Camarário nº 

86/99) 

 

3) De acordo com informações dos serviços desta Câmara Municipal constantes do Processo de 

Loteamento nº 86/99, as obras de urbanização realizadas não se encontram concluídas, não 

reunindo, portanto, condições de serem recepcionadas definitivamente 
 
4) A sociedade Empolis � Empresa de Promoção Imobiliária de Leiria, S.A. foi declarada 

insolvente por sentença de 30/11/2007 
 
5) Considerando que no âmbito do processo de insolvência nº 6491/07.1TBLRA foi 

determinada a manutenção da devedora na administração da massa insolvente e nomeado 

Administrador da Insolvência a sociedade Romão Nunes, SLJ, Unipessoal, Lda. 
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 7 do 

artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, em conjugação com o disposto no nº 3 do artigo 84º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de 

Março, com as alterações introduzidas pela Lei nº 28/2010, de 2 de Setembro, delibera 

notificar a sociedade Empolis � Empresa de Promoção Imobiliária de Leiria, S.A., na 

pessoa dos administradores Rui Manuel Magalhães Lopes, Helena Paula Farinha Ribeiro 

Magalhães Lopes e Maria Luísa Pereira Magalhães Lopes, da intenção desta Câmara 

Municipal em accionar a garantia bancária nº 0393.000657.788.0019 constituída junto da 

Caixa Geral de Depósitos pela já referida sociedade que serve de caução destinada a 

garantir a boa e regular execução das obras de urbanização a que respeita o Processo de 

Loteamento nº 86/99. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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22 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 

ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 

23/08 E PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). PC Nº 951-10: MARIA ADELINA PEDROSA 

GUARDA. 

 

 

998 - Presente requerimento de Maria Adelina Pedrosa Guarda, contribuinte nº 116 107 456, 

residente na Rua dos Eucaliptos. Nº 6, Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
solicitar a emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico sito 

em Amieirinha, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob 

o artigo 2833 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 18689. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente certidão emitida pela Conservatória de Registo Predial. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presente informação jurídica I/1739/2010, de 17/11/2010. 
  
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Maria Adelina Pedrosa Guarda, NIF 116 107 456, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 6, 

Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietária, vem requerer à 

Câmara Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, 

de 20/02 (Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico sito em Amieirinha, freguesia e concelho da 

Marinha Grande, inscrito na matriz sob o artigo n.º 2833 da freguesia da Marinha Grande e 

descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 18689. 
   
b) O prédio em causa em causa é composto de terra de semeadura, apresentando uma área de 

3.050 m². 
 
c) Pretende a requerente proceder à celebração de contrato de compra e venda com vista à 

transmissão do prédio rústico, originando tal negócio jurídico uma situação de compropriedade, 

em duas partes, de acordo com o requerimento apresentado na S.O.P. em 25/10/2010 (registo nº 

2477/2010). 
 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a celebração 

de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição 

de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de 

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das operações 

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 25/11/2010 

Acta n.º 29 

 

 27 

f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 
desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao 

regime legal dos loteamentos urbanos. 
 
g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico dos 

loteamentos. 
 

Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos do preceituado 
no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto e pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro, emitir parecer favorável à 

celebração do negócio jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais 
concretamente à celebração da escritura pública de compra e venda do artigo rústico nº 2833, 

propriedade de Maria Adelina Pedrosa Guarda. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: LUÍS MIGUEL LOPES BAIÃO. DECISÃO 

FINAL. 

 
 

999 - No passado dia 14 de Outubro de 2010, esta Câmara Municipal, concordando com a 

informação n.º 22/NG/2010, que conclui pela não verificação cumulativa dos pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual, mormente por o acidente ter ocorrido numa estrada fora 
da área de jurisdição do Município da Marinha Grande, determinou notificar o Senhor Luís 

Miguel Lopes Baião, para, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento do correspondente pedido de indemnização. 
 

Em sede de audiência prévia, que decorreu no período compreendido entre o dia 25 de 

Outubro e o dia 9 de Novembro de 2010 (respeitando a dilação de 3 dias de correio), o 

interessado não apresentou qualquer alegação. 
 
Assim e pelos motivos constantes da aludida deliberação, que fazem parte da presente, 

esta Câmara Municipal delibera: 

 

 Indeferir o pedido formulado pelo Senhor Luís Miguel Lopes Baião, na medida em 

que não existe dever de indemnizar por parte do Município da Marinha Grande, nos 

termos do regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 
entidades públicas, aprovada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro;  

 Notificar, nos termos do Código de Procedimento Administrativo, o Senhor Luís 

Miguel Lopes Baião da presente decisão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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24 - ACEITAÇÃO DA QUARTA FASE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA NUMÉRICA VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À 

ESCALA 1/2000 (MODELO NUMÉRICO ALTIMÉTRICO) 
 
 
1000 - No âmbito do processo de aquisição nº 14/09 � AP/DOPU, foi adjudicada à empresa 

Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a execução de Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000, para uma área respeitante a 5065 ha do 

concelho da Marinha Grande. Este processo encontra-se a ser fiscalizado pela empresa 
Novageo Solutions (processo de aquisição nº 61/09-AP/DOPU/SPU). 
 
Após a entrega da quarta fase do processo de produção da cartografia (Modelo Numérico 

Altimétrico) pela Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a empresa Novageo 

Solutions, procedeu à sua verificação de acordo com as Especificações Técnicas do 

Procedimento para os trabalhos de Fiscalização da Execução de Ortofotomapas e Cartografia 

Digital à Escala 1/2000 e elaborou no dia 17/11/2010 um relatório de análise relativamente ao 

Modelo Numérico Altimétrico, onde proferiu a seguinte conclusão: ��recomenda-se à 

Câmara Municipal da Marinha Grande a aceitação do Modelo Numérico Altimétrico. Contudo 

recomenda-se a rectificação por parte do produtor dos problemas detectados: remoção dos 

objectos duplicados (.dgn); ver �análise suplementar�; monotonia das curvas de nível e das 

linhas de água.� (Anexo I). 
 
De forma a dar cumprimento ao disposto na cláusula 11ª do contrato e ao disposto no caderno 

de encargos referente ao processo de Execução de Cartografia Numérica Vectorial e 

Ortofotocartografia à escala 12000, Parte I � Cláusulas Jurídicas, cláusula 8.ª, cabe à Câmara 

Municipal a aceitação da quarta fase do processo de Execução de Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000 (Modelo Numérico Altimétrico). 
 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea q) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 

ainda de acordo com a cláusula 11ª do contrato e com a cláusula 8ª do Caderno de 

Encargos � Cláusulas Jurídicas, delibera aceitar a quarta fase do processo de produção 

cartográfica à escala 1/2000 (Modelo Numérico Altimétrico). 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




25 - DETERMINAÇÃO DE DATAS PARA ENTREGA DE INFORMAÇÃO NO 

ÂMBITO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA À ESCALA 1/2000 E 

RESPECTIVO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. 

 
 
1001 - No âmbito do processo de aquisição nº 14/09 � AP/DOPU, foi adjudicada à empresa 

Geoglobal, Sistemas de Informação Geográfica, Lda., a execução de Cartografia Numérica 

Vectorial e Ortofotocartografia à escala 1/2000, para uma área respeitante a 5065 ha do 

concelho da Marinha Grande. Este processo encontra-se a ser fiscalizado pela empresa 
Novageo Solutions (processo de aquisição nº 61/09-AP/DOPU/SPU). 
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O contrato estabelecido com a empresa de produção para a execução de cartografia numérica 

vectorial e ortofotocartografia à escala 1/2000 foi assinado no dia 14 de Agosto de 2009 e tem 

o prazo de execução de 12 meses.  
 
O processo de produção cartográfica é constituído por seis fases: 1ª - Cobertura 
AeroFotográfica; 2ª - Apoio Fotogramétrico; 3ª - Triangulação Aérea, 4ª � Geração do Modelo 

Numérico Altimétrico; 5ª - Rectificação Diferencial e 6ª � Modelo Numérico Topo-
Cartográfico.  
 
Aquando da entrega da informação por parte da empresa produtora, a empresa de fiscalização 

realiza relatórios de controlo de qualidade por cada fase do processo, onde recomenda à 

Câmara Municipal a sua aceitação ou rejeição em função dos parâmetros estabelecidos no 

caderno de encargos. 
Neste momento foram já entregues as cinco primeiras fases do processo e aceites as primeiras 

três. 

 

Em virtude do atraso na entrega do Modelo Numérico Topográfico (principal produto da última 

fase do processo de produção cartográfica, sendo o outro produto o Modelo Numérico Topo-
Cartográfico) propõe-se a determinação da data de 02/12/2010 como data final para conclusão 

e entrega do Modelo Numérico Topográfico. Para entrega do Modelo Numérico Topo-
Cartográfico propõe-se a determinação do prazo de dois meses após aprovação do Modelo 

Numérico Topográfico. 

Relativamente à fiscalização do processo, propõe-se o prazo de setenta e seis dias úteis para 

entrega do relatório de controlo de qualidade do Modelo Numérico Topográfico, após recepção 

desta informação nas instalações da empresa de fiscalização. Em relação ao Modelo Numérico 

Topo-Cartográfico, propõe-se o prazo de quarenta e cinco dias úteis após a sua recepção, para 

entrega do respectivo relatório de controlo de qualidade. 

 
A Câmara Municipal delibera, nos termos dos artigos 302.º, alínea a) e 304.º, n.º 1, do 

Código dos Contratos Públicos, fixar: 

 

a) A data de 02/12/2010 como data final para conclusão e entrega do Modelo Numérico 

Topográfico; 

b) O prazo de dois meses, após aprovação do Modelo Numérico Topográfico, para 

entrega do Modelo Numérico Topo-Cartográfico; 

c) O prazo de setenta e seis dias úteis para entrega do relatório de controlo de 

qualidade do Modelo Numérico Topográfico, após recepção desta informação nas 

instalações da empresa de fiscalização; 

d) O prazo de quarenta e cinco dias úteis para entrega do relatório de controlo de 

qualidade do Modelo Numérico Topo-Cartográfico, após recepção desta informação 

nas instalações da empresa de fiscalização. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - EMPREITADA DE: �REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � 

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

ADJUDICAÇÃO 
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1002 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Requalificação do 

Património Stephens - Casa da Cultura�, no qual se inclui o respectivo relatório de análise, 

propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente �Habitâmega Construções, S.A.�, pelo 

valor de 1.813.000,00� (um milhão oitocentos e treze mil euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor e prazo de execução de 540 dias.  
 

A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 

fundamentos de facto e de direito dos mesmos, delibera aprovar as propostas constantes 

do relatório de análise e em consequência adjudicar ao concorrente �Habitâmega 

Construções, S.A.�, NIPC 502 220 821, pelo valor de 1.813.000,00� (um milhão oitocentos 

e treze mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 540 dias, 

a empreitada de �Requalificação do Património Stephens - Casa da Cultura�, de acordo 

com os artigos 160º., 73º. nº. 1 e 36º., nº. 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 

conjugação com o artigo 18º., nº. 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho e 

com o artigo 64º., nº. 1, alínea q), da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA N.º 261, DE 01/04/2010. 
 
 
1003 - Tendo em conta que se operou a renovação tácita do contrato de prestação do serviço de 

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e do serviço de fornecimento, manutenção, 

substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no concelho da Marinha Grande, 

celebrado com o ACE Pragosa Ambiente,SA/ Ecoambiente, SA. 
 
Tendo em conta que o procedimento de concurso público n.º 44/2010 se encontra em fase de 

conclusão e é expectável que estejam reunidas todas as condições legais e financeiras, 

designadamente em matéria de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, para fixar como 

data de início de execução do contrato a celebrar, na sequência do concurso público 

internacional n.º 44/2010, o dia 1 de Fevereiro de 2011 ou o terceiro dia útil seguinte à 

comunicação da obtenção de visto no contrato, se posterior. 
 
Tendo em conta que foi já obtida a anuência do actual co-contratante para fazer cessar o 
contrato em execução, sem atribuição de qualquer indemnização, numa das datas indicadas no 

parágrafo anterior. 
 
Tendo em conta que a deliberação camarária, de 1 de Abril de 2010, apesar de não ter 

produzido efeitos jurídicos externos, constitui um impedimento à execução financeira do 

contrato. 
 
Assim e com os fundamentos expostos, a Câmara Municipal delibera revogar a 

deliberação n.º 261, de 01 de Abril de 2010, de acordo com o artigo 140.º, n.º 1, do Código 

do Procedimento Administrativo. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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28 - EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO COM VISTA À EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � 

TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. ALTERAÇÃO DE ÁREAS. 
 
 
1004 - A)Presente Auto de Posse Administrativa, de uma parcela de terreno, com 143 m2, no 
âmbito de processo de expropriação, objecto de declaração de utilidade pública, publicada no 

Diário da República, 2ª Série, n.º 31, de 13 de Fevereiro de 2008, p. 5680, objecto de 

rectificação publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 36, de 20 de Fevereiro de 2009. 
 
Aquando das diligências para efectivação da posse administrativa foi possível reduzir a área 

expropriada em 30,60 m2, sem que daí resultassem quaisquer inconvenientes para a conclusão 

da empreitada em curso. 
 
B)Presente Auto de Posse Administrativa, de uma parcela de terreno, com 238,75 m2, no 
âmbito de processo de expropriação, objecto de declaração de utilidade pública, publicada no 

Diário da República, 2ª Série, n.º 146, de 30 de Julho de 2009, p. 30537. 
 
Aquando das diligências para efectivação da posse administrativa foi possível reduzir a área 

expropriada em 55,25 m2, sem que daí resultassem quaisquer inconvenientes para a conclusão 

da empreitada em curso. 
 
A competência para alterar as áreas expropriadas é da Assembleia Municipal, órgão que 

declarou a respectiva utilidade pública, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, do Código das 

Expropriações e de acordo com o artigo 147.º, do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 7, alínea c), da Lei 

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

artigo 14.º, n.º 2, do Código das Expropriações e com o artigo 147.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, propor à Assembleia Municipal a alteração: 

 

a) da área expropriada, objecto de declaração de utilidade pública, publicada no Diário 

da República, 2ª Série, n.º 31, de 13 de Fevereiro de 2008, objecto de rectificação 

publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 36, de 20 de Fevereiro de 2009, fixando-se 

esta em 143,00 m2, ou seja, com uma redução de 30,60 m2. 

 

b) da área expropriada, objecto de declaração de utilidade pública, publicada no Diário 

da República, 2ª Série, n.º 146, de 30 de Julho de 2009, fixando-se esta em 238,75 m2, ou 

seja, com uma redução de 55,25 m2. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - �REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE�. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
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1005 - Presente Despacho n.º 385/PV/SGAE/2010, de 18 de Novembro, com o seguinte teor 
integral: 
 
Através de deliberação camarária, de 11 de Novembro de 2010, foram apreciadas as listas de 

erros e omissões apresentadas e em consequência disponibilizado o mapa de quantidades final, 

que reflecte já os erros e omissões aceites. 

Esta deliberação foi devidamente publicitada no Diário da República e na plataforma 

electrónica.  

Foram, entretanto, apresentados dois pedidos de esclarecimento por dois interessados, 

alegando que existira uma omissão numa quantidade de um artigo do mapa de quantidades 

final disponibilizado. 

Os serviços técnicos procederam a uma verificação do exposto e constaram que efectivamente 

ocorria essa inexactidão no artigo 4.1.8. do capítulo A � Estruturas, no qual faltava indicar a 

unidade de um. 

Esta inexactidão deve ser corrigida de imediato, impondo a consequente prorrogação do prazo 

para a apresentação das propostas, de modo a que os interessados disponham de um prazo de 

trinta dias para a sua preparação. 

A adopção imediata das diligências em causa assume carácter de máxima urgência pelos 

seguintes motivos: o procedimento já se encontra a decorrer desde o passado mês de Agosto; a 

inexactidão constatada não bule com qualquer aspecto essencial, apesar de dever ser 

corrigida; o atraso na tomada de decisão obrigaria a uma prorrogação de prazo superior à 

agora decidida; os atrasos já registados impedem já que a obra se inicie em Janeiro de 2011, 

data inicialmente prevista para o efeito; existe um prazo imperativo para a conclusão física e 

financeira da empreitada, sob pena de perda do financiamento já garantido para esta obra e 

para todas as outras incluídas nesse título de suporte financeiro. 

Assim, rectifico o mapa de quantidades final aditando-lhe a unidade de um no artigo 4.1.8. do 

capítulo A � Estruturas e prorrogo o prazo para a apresentação das propostas até às 23 horas 

do dia 19 de Dezembro de 2010, nos termos dos artigos 61.º, n.º 5, e 64.º, n.º 2, do Código dos 

Contratos Públicos. 

O presente despacho deve ser objecto de ratificação na próxima reunião da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 137.º, do Código do Procedimento Administrativo. 

 
A Câmara Municipal, considerando que os fundamentos aduzidos sustentam 

devidamente a urgência alegada e concordando expressamente com a decisão tomada, 

delibera, de acordo com os artigos 61.º, n.º 5 e 64.º, n.º 2, do Código dos Contratos 

Públicos, com o artigo 64.º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e com o artigo 137.º, do Código do procedimento 

Administrativo, ratificar o despacho transcrito.  

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELAS DE TERRENO 

NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE ABERTURA DE 

ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS 

INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS 
 
 
1006 - Presentes Informações técnicas, de 08 de Novembro, da Divisão de Apoio Técnico e 
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Logístico, nas quais se informa que para a realização da empreitada de �Abertura de 

arruamento paralelo à Estrada dos Guilhermes e duas intersecções giratórias� são necessárias 

parcelas de terreno identificadas nas respectivas plantas anexas (Anexo 1).              
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com os proprietários, torna-se necessário iniciar o 

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

vigor. 
 
A previsão dos encargos com a expropriação tem por base a quantia que for determinada 

previamente em avaliação efectuada por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 

4, do Código das Expropriações. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Dionísio 

da Silva Rodrigues, a avaliação das cinco parcelas de terreno a expropriar identificadas 

nas plantas de localização citadas, para execução da empreitada de �Abertura de 

arruamento paralelo à Estrada dos Guilhermes e duas intersecções giratórias�, nos 

termos do artigo 10º, n.º 4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 

18 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - �ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS 

GUILHERMES E DUAS INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS�. APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO. 
 
 
1007 - Através de deliberação camarária, de 28 de Outubro de 2010, foi adjudicado o contrato 

que tem por objecto a empreitada de �Abertura de arruamento paralelo à Estrada dos 

Guilhermes e duas intersecções giratórias�.  
O consórcio adjudicatário foi notificado para apresentar os documentos de habilitação e prestar 

caução, nos termos 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 do contrato, de acordo com o artigo 98.º, n.º 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 98.º, n.º 1, do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Mais delibera designar directora de fiscalização da obra a Eng.ª Sara Vidal, de acordo 

com o artigo 344.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 44/2010. ALTERAÇÃO À 

MINUTA DO CONTRATO. 
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1008 - Através de deliberação camarária, de 16 de Setembro passado, foi aprovada a minuta do 

contrato a celebrar na sequência do procedimento de concurso público internacional n.º 

44/2010, que tem como objecto a prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos 

sólidos urbanos e a prestação de serviços de fornecimento, colocação, manutenção, 

substituição, lavagem e desinfecção de contentores e baldes no concelho da Marinha Grande. 
 
O agrupamento concorrente adjudicatário apresentou, no prazo estipulado, reclamação quanto 

ao teor da cláusula contratual que fixava a data de início do prazo de execução. 
 
Apreciada a questão é possível concluir que, de facto, se operou a renovação tácita do contrato 

de prestação do serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e do serviço de 

fornecimento, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no 

concelho da Marinha Grande, celebrado com o ACE Pragosa Ambiente,SA/ Ecoambiente, SA. 
 
Tendo em conta que o procedimento de concurso público n.º 44/2010 se encontra em fase de 

conclusão é expectável que estejam reunidas todas as condições legais e financeiras, 

designadamente em matéria de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, para fixar como 
data de início de execução do contrato a celebrar o dia 1 de Fevereiro de 2011 ou o terceiro dia 

útil seguinte à comunicação da obtenção de visto no contrato, se posterior. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 98.º, n.º 1 e 102.º, do 

Código dos Contratos Públicos, alterar a cláusula segunda da minuta do contrato a 

celebrar, que fica com a seguinte redacção: �O contrato mantém-se em vigor pelo período 

de cinco anos com início no dia um de Fevereiro de dois mil e onze ou no terceiro dia útil 

seguinte à comunicação da obtenção de visto no contrato, se posterior.� 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 
 
1009 - Presente proposta da Fiscalização Municipal para atribuição de topónimo ao arruamento 

constante na planta de localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
 

1. Beco da Rua da Ribeira (Amieirinha) � confronta a nascente com a Rua da Ribeira à 

Amieirinha. 
 
A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera concordando com a proposta apresentada pela Fiscalização Municipal, atribuir o 

seguinte topónimo ao arruamento constante da planta de localização que se dá por 

reproduzida e se anexa à Presente acta (Anexo 2): 

 
1. Beco da Rua da Ribeira (Amieirinha) � confronta a nascente com a Rua da Ribeira à 

Amieirinha. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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34 - PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE BLOQUEAMENTO, 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E ABANDONO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE 

 
 
1010 - O número de veículos estacionados em transgressão tem vindo, à semelhança do que 

acontece noutros meios urbanos, a aumentar exponencialmente no concelho da Marinha 
Grande. 
 
O regime de abandono, bloqueamento e remoção de veículos encontra-se regulado no Código 

da Estrada, sendo a fiscalização do cumprimento das suas disposições incumbida, 

designadamente, às câmaras municipais nas vias sob a sua jurisdição, nos termos da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 7º do Decreto � Lei nº 2/98, de 3 de Janeiro. 
 
Tendo em vista a qualidade de vida urbana, assim como a atractividade do concelho da 
Marinha Grande, esta Câmara Municipal elaborou um projecto de regulamento de 
Bloqueamento, Remoção, Depósito e Abandono de Veículos no Município da Marinha Grande, 

que estabelece regras e procedimentos neste domínio, contribuindo para uma intervenção eficaz 

e eficiente destes serviços camarários. 
 
O projecto de regulamento integra uma nota justificativa e cinco anexos que fazem parte 
integrante daquele.  
 

Assim, esta Câmara Municipal delibera, ao abrigo da al. a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, submeter à Assembleia Municipal 

o presente Projecto de Regulamento para que a mesma, nos termos da al. a) do n.º 2 

artigo 53.º da referida Lei, o aprove. 

 

(Anexo 3): Projecto de Regulamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - TUMG, E.M. � PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO 

 
 
1011 - Presente a proposta de Regulamento Municipal de Zonas de Estacionamento, 
apresentada pela TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 
 
Esta proposta surge no âmbito da estratégia do executivo de implementação de zonas de 

estacionamento pago e de duração limitada, com objectivos ao nível da regulação do trânsito, 

da criação de melhores condições para comerciantes e clientes do centro tradicional, bem como 

melhorar a interacção entre estacionamento público e transportes urbanos. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta apresentada e delibera inscrever 

a discussão e votação da mesma para a próxima reunião ordinária da câmara, a realizar 

no próximo dia 9 de Dezembro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG, EM, 

RELATIVO AO 1.º SEMESTRE DE 2010 
 
 
1012 - Presente Relatório, Balanço e Contas da Empresa Municipal TUMG, EM, relativo ao 1.º 
Semestre de 2010 remetido pela referida empresa Municipal à autarquia, acompanhado de 

Parecer do Fiscal Único sobre a informação financeira do 1.º Semestre de 2010, atento o 

disposto nas alíneas e) dos artigos 27.º e 28.º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro. 
 
A Câmara Municipal, apreciados os documentos, toma conhecimento dos mesmos e 

delibera que a referida informação seja remetida à Assembleia Municipal para 

cumprimento do disposto na alínea d) do n.º1 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - PEDIDO DE APOIO EM FOTOCÓPIAS � CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 

 
 
1013 - Presente informação n.º I/1661/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 05/11/2010, dando conta de um pedido de apoio em fotocópias 

apresentado pelo Clube Desportivo da Garcia, em ofício enviado à Câmara, com registo de 

entrada n.º 11527, de 30 de Setembro de 2010. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando que se trata de uma entidade sem 

fins lucrativos, e que é da competência da Câmara apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, 

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

ao Clube Desportivo da Garcia, NIF: 501 395 369, um apoio de mil (1000) fotocópias a 

ceder durante o ano civil de 2011, enquanto subsídio em espécie cujo valor estimado é de 

seiscentos e trinta euros (630,00 �) ao valor unitário de sessenta e três cêntimos (0,63 �) 

conforme previsto no n.º1 do artigo 16º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município 

da Marinha Grande. 

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

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

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE � NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA - PARA SUPORTE DAS 
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DESPESAS, NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES 

PARA O CORRENTE ANO. 
 
 
1014 - Presente informação n.º 1548 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 11/11/2010, a dar conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação Nacional de Espondilite Anquilosante � núcleo regional de Leiria -, datado de 4 de 
Março do corrente ano, com o registo de entrada n.º 3224, para fazer face ao desenvolvimento 

de actividades previstas no seu Plano Anual para 2010. 
 

Considerando o trabalho desenvolvido pela referida Associação, no que se refere não só à 

melhoria da qualidade de vida dos doentes espondilíticos e respectivas famílias, como também 

à promoção de acções de sensibilização que visam a divulgação da Espondilite Anquilosante. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 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 Nacional de Espondilite Anquilosante � núcleo 

regional de Leiria, contribuinte fiscal número 501830995 com sede na Rua Eng.º Arala 

Pinto, 2430-069 Marinha Grande, para suporte das despesas tidas com o desenvolvimento 

de actividades prevista no Plano de Actividades do corrente ano. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/44 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 apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, 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. 

 
 
39 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 
 
 
1015 - A presente informação n.º 1742 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 18 de Novembro de 2010, pretende dar conta da necessidade de atribuição 

de um apoio financeiro à Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marinha Grande, atendo à 

actual situação socioeconómica.  

 

Considerando a actual situação socioeconómica que assombra o país, e inequivocamente o 

concelho da Marinha Grande. 
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Considerando o leque diversificado dos apoios prestados pela Igreja, por intermédio das 

Conferências São Vicente Paulo, bem como a importância social que a implementação de um 

projecto deste cariz acarreta, designadamente no âmbito da erradicação da pobreza e exclusão 

social. 
 
Considerando que a actual conjuntura socioeconómica permite o advento de novas famílias 

avassaladas por situações de crise, nomeadamente, o desemprego e a escassez de dinheiro. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e delibera no uso de competência prevista na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 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 

3.000,00� (três mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, NIF: 

501268561, com sede na Rua Marquês de Pombal, n.º 84/6, 2430-247 Marinha Grande, 

para apoiar as actividades desenvolvidas junto da população mais carenciada do 

concelho, independentemente do seu credo religioso, da sua raça ou filiação partidária. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/49 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 esse mesmo 

objecto, no período de noventa 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. 

 
 
40 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE NAVAL DA NAZARÉ 

 
 
1016 - Presente ofício do Clube Naval da Nazaré, datado de 26-06-2009 que apresenta a esta 
autarquia um pedido de apoio para elaboração de um folheto sobre a problemática dos resíduos 

de plásticos deixados nas praias e suas consequências. No último fim-de-semana de Agosto, 
foram distribuídos pessoalmente aos banhistas que frequentaram as praias de São Pedro de 

Moel e Praia da Vieira, tendo havido a colaboração de cerca de 60 voluntários devidamente 
identificados.  
 
A este pedido de apoio sucedeu-se à data a apreciação favorável da iniciativa por parte do 

Executivo, que manifestou intenção de atribuir um apoio de 1.000 � para suporte de parte dos 

custos da acção. 
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Muito embora a actividade tivesse sido realizada, como se comprova pelos documentos juntos à 

informação anexa, não foi atribuído qualquer apoio já que a associação não reunia à data os 

requisitos necessários para benefício de apoio municipal. 
 
Estando agora reunidos os mesmos, a Câmara Municipal, considerando que se trata de 

uma entidade sem fins lucrativos, que a iniciativa apresenta mérito relevante para a 

comunidade, e que é da competência da Câmara apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 64º da Lei 

nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

atribuir ao Clube Naval da Nazaré, NIF nº 501 430 598, com morada em Rua Mouzinho 

de Albuquerque nº 63 � 2450 Nazaré, um subsídio de 1.000 euros para comparticipação 

nas despesas de realização da acção de sensibilização nas praias do concelho sobre 

resíduos plásticos. 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - APRECIAÇÃO DA RECLAMAÇÃO REFERENTE AO INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA, NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 
 
1017 - Presente informação nº 1740, datada de 17.11.2010 da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, a dar conta da reclamação apresentada, pelo munícipe João Carlos 

Marques Ferreira, datada de 05 de Novembro, do corrente ano, com o n.º de registo 13036, na 

sequência do indeferimento da sua candidatura ao Incentivo à Natalidade e Apoio à Família. 
 
Considerando que o Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da 

Marinha Grande foi aprovado em reunião de câmara no dia 16 de Junho de 2010, tendo sido 
alvo de rectificação/clarificação na reunião realizada em 24 de Junho de 2010 e aprovado na 

segunda reunião da Assembleia Municipal do dia 25 de Junho de 2010, realizada no dia 13 de 

Julho do mesmo ano; 
 
Considerando que a candidatura foi indeferida porque ao abrigo do disposto da alínea d), do 
artigo 3.º do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, do Concelho da 

Marinha Grande, uma das condições de atribuição do incentivo é �Que o requerente ou 

requerentes (�) não possuam, à data da candidatura, quaisquer dívidas para com o 

Município, sejam elas provenientes de contratos de fornecimento de água, rendas de habitação 

social, frequência de Componente de Apoio à Família, ou outras.�; 

 

Considerando que o munícipe tinha uma dívida referente ao consumo de água, no valor de 

35,19�, tendo sido, por isso mesmo, motivo de indeferimento; 
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Considerando que após confirmação junto da Secção Administrativa de Águas e Saneamento, 

verificou-se que o Sr. João Carlos já liquidou a dívida, no valor de 35,19�, no passado dia 15 de 

Outubro de 2010. 
 
A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera ao abrigo da alínea d), do 

nº 7, do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, e de acordo com o disposto no nº 10º do Regulamento de 

Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, deferir o 

pedido de reapreciação da candidatura, constante no anexo 1 e proceder ao pagamento do 

incentivo ao seguinte requerente: 
 

Nome do requerente NIF Morada 

Estimativa de  

Pagamento em  

2010 

Estimativa de  

Pagamento em 

2011 

João Carlos Marques 

Ferreira 
196119146 

Avenida José Gregório, n.º 

170, 2º Dto. Cruzes 
 2430 - 275 Marinha 

Grande 

350,00 � 350,00 � 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

42 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e quatro de Novembro de dois 
mil e dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 

1.597.710,62 � (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e dez euros e sessenta e 

dois cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







1018 - 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 2693/10 � PC N.º 656/05 � JOAQUIM ANTÓNIO PAIVA RODRIGUES 

 

2. REQ. N.º 2335/10 � PC N.º 357/06 � PEDRO NUNO MATIAS DUARTE 

 

3. REQ. N.º 2696/10 � PC N.º 201/10 � JOAQUIM JOÃO SANTOS 

 

4. ACORDO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO DA ÁGUA E O MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO 

DO LIS � PRAIA DA VIEIRA 
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5. DECRETO-LEI N.º 135/2009 DE 3 DE JUNHO � PROCEDIMENTO DE 

DEFINIÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR 2010 / APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

DE DURAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

HIDROGRÁFICAS DO CENTRO E DO TEJO. 

 

6. �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL � 1ª 

FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2006 � REVISÃO DE PREÇOS 

 

7. �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL � 1ª 

FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2006 � TRABALHOS A MENOS 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DA 

TRADICIONAL FESTA E JANTAR DE NATAL 

 

9. APROVAÇÃO DO PROTOCOLO RELATIVO À ORGANIZAÇÃO, 

AVALIAÇÃO DOCUMENTAL, ACONDICIONAMENTO E DESCRIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA DO ARQUIVO HISTÓRICO FLORESTAL 

 

 







1 - REQ. N.º 2693/10 � PC N.º 656/05 � JOAQUIM ANTÓNIO PAIVA RODRIGUES 

 

 

1019 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

destinado a Stand de Automóveis, incluindo a Construção de Muros de Vedação, levada a 

efeito ao abrigo do Alvará de Licença de Construção n.º 130/10, de 23/07, com termo em 

22/01/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações a introduzir em obra, dispondo de informações técnicas dos serviços 

que atestam estarem as referidas alterações, aptas a merecerem 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 2335/10 � PC N.º 357/06 � PEDRO NUNO MATIAS DUARTE 

 
 
1020 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional composto por dois fogos, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua 
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Vale das Noras, Lugar de Pilado, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído o Alvará 

de Licença de Construção n.º 205/08, de 24/09, com termo em 19/10/2009. 
 
Presente Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 12/08/2010, pela qual foi 

declarada a caducidade da licença para a realização da referida obra, nos termos do disposto na 
alínea d) do n.º 3 do art. 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, 

em virtude da mesma não ter sido concluída dentro do prazo fixado na respectiva licença. 
 
Presente requerimento pelo qual é solicitada concessão de licença especial para a conclusão da 

referida obra, nos termos previstos no art. 88.º (obras inacabadas) do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30/03, dispondo de informação técnicas dos serviços 

a enquadrar devidamente a pretensão. 
 

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

Câmara deliberou: 

1. Reconhecer o interesse na conclusão da obra, pelo facto da mesma ter atingido um 

estado avançado de execução e não se mostrar aconselhável a sua demolição, por 

razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas; 

2. Conceder a licença especial para a sua conclusão, nos termos do previsto nos números 

1 e n.º 3 do art. 88.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REQ. N.º 2696/10 � PC N.º 201/10 � JOAQUIM JOÃO SANTOS 

 
 
1021 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1548/63, relativo à obra de Construção de 

Pensão, em prédio urbano situado em S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 23/09/1963, e 
respectivo faseamento da construção aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 09/12/1964, ao qual correspondeu emissão do Alvará de Licença de Construção 

n.º 727/64, de 10/12 para a primeira fase e emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 

513/65, de 18/10 para a segunda fase. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 564/98, relativo à obra de Alteração do Edifício 

existente, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 21/10/1998, 

ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 138/99, de 02/03, 

dispondo de Licença de Utilização n.º 94/99, de 07/05. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à obra de Ampliação e Reconversão de 

Estabelecimento de Hotelaria, dispondo de parecer favorável emitido pelo Turismo de Portugal, 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, incluindo Projecto de Segurança Contra 

Riscos de Incêndio, 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 26/2010, de 30/03; 

2. Apresentação, em igual período, dos seguintes elementos: 

a) Peça desenhada da Planta do Piso -1, com a representação dos lugares de 

estacionamento propostos e respectivos acessos, em cumprimento com o disposto no 

art. 42.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 

Marinha Grande, uma vez que a peça desenhada que consta do processo representa 

lugares de estacionamento não praticáveis. 

b) Documento que permita comprovar que o parecer emitido pela Autoridade de 

Saúde recaiu sobre o Projecto de Arquitectura em apreço. 

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 (Portaria n.º 327/2008, de 

28 de Abril, 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. A zona de restauração e de bebidas, deve estar dotada, de equipamentos que permitam assegurar a 

separação dos 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 da zona de restauração e bebidas, 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 na zona de restauração e bebidas, 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. 

CE n.º 852/2004, de 29 de Abril); 

4. O lavatório das instalações sanitárias do pessoal deve ser provido 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); 

5. A torneira dos lavatórios da cozinha, que serve para a higienização das mãos, deve ser igualmente 

provida de comando não manual (n.º 4 do art. 6.º do DR n.º 20/2008) e água quente e fria (n.º 4 do Cap. 

I do Anexo II do Reg. CE n.º 852/2004, de 29 de Abril). 

�� 

4. Mais deliberou informar o requerente que o Turismo de Portugal, I.P. emitiu parecer 

favorável, cujo teor se transcreve: 
�� 
Em referência ao assunto acima mencionado, informa-se V.ª Ex. que, por despacho superior de 

22.11.2010, foi emitido parecer favorável ao projecto e que, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do 

art. 21.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, na redacção em vigor, se classifica, em projecto, o 

empreendimento como Hotel de 2*, podendo adoptar a denominação �Hotel Miramar�, e se fixa, também 

em projecto, a capacidade máxima de 94 camas fixas / utentes, distribuídas por 47 unidades de alojamento, 

todas quartos duplos (2 dos quais adaptados a utentes com mobilidade condicionada). 

Mais se informa que: 

- Relativamente aos requisitos opcionais pretendidos e à respectiva pontuação, nos termos do Anexo I da 

Portaria n.º 327/2008, de 28 de Abril, foram indicados pelo requerente requisitos que perfazem um total de 

174 pontos, a verificar em auditoria de classificação. 

- Informa-se, ainda, que, após a emissão do alvará de autorização de utilização para fins turísticos pela 

Câmara Municipal da Marinha Grande, o empreendimento deverá ser objecto de auditoria de classificação 

pelo Turismo de Portugal, I.P. 

Este parecer é emitido no âmbito da estrita competência do Turismo de Portugal, I.P., sem prejuízo dos 

pareceres que outras entidades, no uso das suas próprias competências, possam vir a produzir sobre a 

matéria. 

�� 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - ACORDO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO DA ÁGUA E O MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE. REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO LIS � 

PRAIA DA VIEIRA 

 

 

1022 - Presente Acordo de Parceria, entre o Instituto da Água, IP e o Município da Marinha 

Grande. 
 
Presente Memória descritiva e justificativa do projecto de �Requalificação ambiental do 

estuário do Lis � Praia da Vieira�. 
 
Considerando que as intervenções a cargo deste Município se inserem no âmbito das suas 

atribuições, designadamente ao nível do equipamento urbano, dos transportes e comunicações e 

do património, (alíneas a), c) e e), do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
Considerando que é admissível o estabelecimento de parcerias públicas que tenham por 

finalidade a melhor prossecução do interesse público (artigo 8.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro; alínea h), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; e artigo 54.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro). 
 
A Câmara Municipal, tendo em conta o exposto, delibera, de acordo com o artigo 8.º, da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com as alíneas f) e h), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 

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

artigo 54.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, aprovar a minuta de acordo de parceria a 

celebrar com o Instituto da Água, que se dá por reproduzido (Anexo 4). 

 

Mais delibera revogar a deliberação camarária n.º 949, de 11 de Novembro, de acordo 

com o artigo 140.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

5 - DECRETO-LEI N.º 135/2009 DE 3 DE JUNHO � PROCEDIMENTO DE 

DEFINIÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR 2010 / APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 

DURAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

HIDROGRÁFICAS DO CENTRO E DO TEJO. 
 
 
1023 - Presente ofício da Administração Regional Hidrográfica do Centro com registo de 

entrada n.º 13376 datado de 11 de Novembro, informando a Câmara Municipal de que nos 

termos do Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de Junho é concedida aos municípios a faculdade de 

definição da duração da época balnear � artigo 5.º do referido diploma, bem como informação 

das águas balneares. No mesmo ofício alertam para a necessidade da proposta dar entrada na 
respectiva ARH, até ao dia 30 de Novembro do ano anterior ao que respeita a época balnear.  
 
Nos termos do Decreto-Lei referido, �O procedimento de definição da época balnear inicia-se 
com a apresentação pelos municípios interessados às ARH de propostas de duração da época 
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balnear para águas balneares�� e as ARH por sua vez �� comunicam as propostas recebidas à 

comissão técnica, ��a qual elabora uma proposta final de duração da época balnear para cada 

água balnear...� a fixar posteriormente por Portaria. 
 
Da análise ao referido ofício, ao diploma em causa, bem como às conclusões da reunião 

efectuada no dia 19 de Outubro, com os concessionários e operadores turísticos das praias do 

concelho com o objectivo de fazer o balanço da época balnear de 2010, o Executivo delibera 

por unanimidade, 

 

1. Apresentar às respectivas Administrações Regionais Hidrográficas, a proposta de 

duração da próxima época balnear de 15 de Junho a 15 de Setembro, informando-

as deste facto até ao próximo dia 30 de Novembro; 

2. Mais delibera informar que se mantêm como águas balneares as praias assim 

designadas no ano de 2010, sendo que devido à previsão das obras de estabilização 

das arribas em S. Pedro de Moel se deve comunicar à ARH do Tejo o interesse do 

município na concretização do plano de Praia das Valeiras previsto no Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Ovar Marinha Grande (de modo a que esta praia 

se possa constituir como uma alternativa). 

 
 
 

6 - �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL � 1ª FASE� 

� CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2006 � REVISÃO DE PREÇOS 

 
 
1024 - Presente informação da D.I.R.M., com a referência LS-24.2010, propondo a aprovação 

da revisão de preços da empreitada em epígrafe no valor de 8.775,84 � (Oito mil, setecentos e 

setenta e cinco euro(s) e oitenta e quatro cêntimo(s)), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação LS-24.2010, que fica anexa 

(Anexo 5) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar a revisão de 

preços relativa à empreitada �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. 

PEDRO DE MOEL � 1ª FASE�, adjudicada à firma �VIBEIRAS, SA.�, no valor total de 

8.775,84 � (Oito mil, setecentos e setenta e cinco euro(s) e oitenta e quatro cêntimo(s)), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o disposto no art. 199º do Dec. - 

Lei n.º 59/99, de 02 de Março e no Dec. - Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

7 - �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL � 1ª FASE� 

� CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2006 � TRABALHOS A MENOS 

 
 
1025 - Presente informação da D.I.R.M., com a referência LS-23/2010, propondo a supressão 

de trabalhos da empreitada indicada em epígrafe no valor de 23.154,18 � (Vinte e três mil, 
cento e cinquenta e quatro euro(s) e dezoito cêntimo(s)), de acordo com o disposto no art. 28º 

do Dec. Lei 59/99 de 02 de Março. 
 
Presente mapa de orçamento dos trabalhos por executar. 
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Assim, apreciado o mapa e a informação técnica com a ref. LS � 23.10, que fica anexa 

(Anexo 6) e aqui se dá por integralmente transcrita, a Câmara Municipal delibera 

aprovar trabalhos a menos da empreitada designada por �REQUALIFICAÇÃO DO 

VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL�, adjudicada à firma �VIBEIRAS, SA.�, 

no valor de 23.154,18 � (Vinte e três mil, cento e cinquenta e quatro euro(s) e dezoito 

cêntimo(s)), de acordo com o disposto no art. 28º do Dec. � Lei N.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA E 

JANTAR DE NATAL 
 
 
1026 - Presente informação n.º 1768 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED - datada de 23 de Novembro de 2010, dando conta que a Casa de Pessoal dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal da Marinha Grande fez chegar a esta autarquia, em ofício 

datado de 25 de Outubro do corrente ano, com o n.º de registo 12509, um pedido de subsídio 

para fazer face à realização da tradicional Festa e Jantar de Natal, a qual se irá realizar, no 

próximo dia 10 de Dezembro do corrente. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o cariz social da iniciativa 

promovida anualmente pela Casa de Pessoal dos Trabalhadores da Câmara Municipal da 

Marinha Grande junto dos funcionários associados e respectivos agregados familiares, 

delibera no uso de competência prevista na alínea p) do n.º 1 do artigo 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 16.700,00� (dezasseis mil e setecentos euros) 

à Casa de Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, com o número de 

identificação fiscal 504190466 e com sede na Rua do Matadouro S/N 2430-257 Marinha 

Grande, para apoiar a realização do tradicional jantar de natal e a distribuição de 

cabazes de natal. 

 

O referido apoio tem cabimento na rubrica A/146 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 apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, 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. 
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9 - APROVAÇÃO DO PROTOCOLO RELATIVO À ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO 

DOCUMENTAL, ACONDICIONAMENTO E DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA DO 

ARQUIVO HISTÓRICO FLORESTAL 

 
 
1027 - Presente minuta/proposta de protocolo de colaboração relativo à transferência do 
Arquivo Histórico Florestal para as instalações do Arquivo Municipal da Marinha Grande e sua 
organização, avaliação documental, acondicionamento e descrição arquivística. 
 
Considerando que: 
O Município da Marinha Grande tem vindo a desenvolver, em parceria com a Autoridade 

Florestal Nacional e Instituto dos Museus e da Conservação, um conjunto de actividades e 

projectos com vista à implementação do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande 

segundo a Lei 108/99, de 3 de Agosto. 
O Arquivo Histórico Florestal, transferido em Outubro de 2007 de Lisboa para o Parque do 

Engenho na Marinha Grande, constitui um dos mais importantes conjuntos de bens 
patrimoniais de interesse nacional e municipal para o museu e para o cumprimento das suas 
funções museológicas, que importa salvaguardar com vista à integração no futuro museu na 

Marinha Grande. 
A vontade manifestada por parte da Autoridade Florestal Nacional, da Câmara Municipal da 

Marinha Grande, e do Arquivo Distrital de Leiria - Direcção Geral de Arquivos em realizar, em 
parceria, o acondicionamento e descrição documental do referido acervo, com o respectivo 

acompanhamento técnico, celebrando para tal um protocolo de colaboração; 
 
Propõe-se a celebração do protocolo em minuta em anexo, entre o A Câmara Municipal da 

Marinha Grande, a Autoridade Florestal Nacional e o Arquivo Distrital de Leiria (ADL) - 
Direcção Geral de Arquivos (DGARQ), que define as regras de entendimento estabelecidas 
entre as entidades parceiras.  
 
A Câmara Municipal apreciou a minuta/proposta de protocolo em anexo (Anexo 7), e 

atendendo à fundamentação acima apresentada, delibera ao abrigo da alínea m), do n.º 2, 

e alínea b), do n.º 4, do art.º 64º 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, aprovar a minuta de 

protocolo em anexo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







 No final da reunião chegou ao conhecimento do Sr. Presidente um Relatório do LNEC 

sobre a Ponte das Tercenas, do qual foi dado conhecimento a todo o executivo, que 
ficou alertado para o seu conteúdo.  

 
A este propósito, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho sugeriu o pedido de marcação 

de reunião, com carácter de urgência, com o Director do INAG, uma equipa técnica do 

LNEC e os nossos serviços, para avaliar os impactos do relatório produzido.  
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 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que lhe chegou ao conhecimento que haveria 
atraso nos transportes escolares, pelo que chamou a atenção para esta eventualidade. 

 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1028 - 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 19:00 

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 

 
 
 

 

 


