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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezasseis 

de Setembro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Setembro 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; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

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

relacionada.  
    

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

pelas 16:45 horas, no final da mesma, por ter estado presente no Tribunal Judicial da Marinha 
Grande, conforme declaração que apresentou e que fica anexa à presente acta (Anexo 7). 

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira chegou à reunião pelas 

15:00 horas, quando decorria o período de antes da ordem do dia. 
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. REQ. N.º 2069/10 � PC N.º 278/08 � MANUEL SILVA CABRAL 
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2. REQ. N.º 1041/10 � PC N.º 87/10 � HRV � EQUIPAMENTOS DE PROCESSO, 

S.A. 

 

3. REQ. N.º 1219/10 � PC N.º 247/09 � MARIA CONCEIÇÃO CRUZ NUNES 

SIMÕES 

 

4. REQ. N.º 1980/10 � PC N.º 147/10 � MOLDES RP � INDÚSTRIA DE MOLDES, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.  

 

5. REQ. N.º 1830/10 � PC N.º 112/10 � INTEPLÁSTICO � INDÚSTRIA TÉCNICA 

DE PLÁSTICOS, LDA.  

 

6. REQ. N.º 1976/10 � PC N.º 257/09 � CERÂMICA DO ENGENHO, LDA.  

 

7. REQ. N.º 1724/10 � PC N.º 82/08 � MARIA CRISTINA ESTEVES VALE 

 

8. REQ. N.º 2126/10 � PC N.º 173/07 � ALVIER GRÁCIO GIL 

 

9. REQ. N.º 2152/10 � PC N.º 136/09 � VITOR HUGO RODRIGUES ANTUNES 

 

10. REQ. N.º 165/10 � PC N.º 10/10 � AUGUSTO BLANCO JESUS SANTOS 

 

11. REQ. N.º 1978/10 � PC N.º 157/09 �  MÁRIO JESUS PIRES 

 

12. REQ. N.º 2128/10 � PC N.º 145/09 � MARIA EUGÉNIA LUCAS GOMES 

ANTÓNIO 

 

13. REQ. N.º 2058/10 � PC N.º 85/10 � JUSTINO NAZARÉ 

 

14. REQ. N.º 2075/10 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 

15. REQ. N.º 2051/10 � PC N.º 212/09 � VIRGÍLIO TEODÓSIO COELHO SILVA 

 

16. REQ. N.º 2125/10 � PC N.º 174/09 � PAULO JORGE ALVES GASPAR 

 

17. REQ. N.º 2127/10 � PC N.º 696/06 � RAÚL JORGE ANDRÉ SANTOS 

 

18. REQ. N.º 1998/10 � PC N.º 337/07 � JOAQUIM ALVES DA CRUZ 

 

19. REQ. N.º 2087/10 � PC N.º 177/10 � ANTÓNIO ALBERTO NOGUEIRA DA 

ROSA MOREIRA 

 

20. REQ. N.º 2078/10 � PC N.º 174/10 � GALLO VIDRO, S.A. 

 

21. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 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 � IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA � REJEIÇÃO  
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22. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 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 � APROVAÇÃO MINUTA DE CONTRATO 

 

23. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA 

EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO (766,20 METROS 

QUADRADOS) NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR 

VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 

24. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA 

EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO (150 METROS 

QUADRADOS) NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR 

VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 

25. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: FERNANDA GONÇALVES 

MORAIS. 

 

26. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: VICTOR MANUEL MARQUES 

FERNANDES. 
 

27. SEPULTURA Nº 648 DE CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO 

 

28. DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS 1º CEB DO CONCELHO 
 

29. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: MARIA ALICE ALVES NUNES 
 

30. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA - NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO � RESIDENTE NA 

RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO DIREITO, MOITA, 

POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO. 
 

31. REGULAMENTO DA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E 

DESIGN INDUSTRIAL 

 

32. RESUMO DE TESOURARIA 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira solicitou esclarecimentos sobre o comunicado da 
Tocándar relativo à sua saída das instalações do antigo mercado do peixe, referindo que 

entende que a Câmara deverá tentar encontrar uma solução para novas instalações, 

tendo em consideração os serviços públicos prestados e a importância cultural da 

associação. 
 
 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho esclareceu que o Tocándar é um projecto das 

escolas, que ficou albergado na Escola Calazans Duarte, uma vez que inicialmente teve 
capacidade para tal. Contudo, o projecto aumentou, a escola foi para obras e a Câmara 

cedeu, temporariamente, o espaço da Resinagem. Tratando-se de uma actividade 
altamente meritória e positiva para os jovens do nosso concelho, e pelo aspecto cultural, 
educativo e formativo, julga ser obrigação da autarquia tudo fazer para ajudar o 

Tocándar a encontrar uma solução, pelo que manifestou desde já a sua preocupação e 

disponibilidade para colaborar. 
Dado que o pintor Gama Diniz também terá que deixar o espaço que lhe foi cedido no 

edifício da Resinagem, o Sr. Vereador sugeriu a utilização do espaço tardoz, no pátio 

interior do Museu Joaquim Correia.  
 

 O Sr. Presidente procedeu à leitura do ofício enviado no dia 10/09/2010 à Associação 

Tocándar, cujo teor considera institucional e perfeitamente adequado à situação, razão 

pela qual estranha o tom do comunicado emitido pela associação em 15/09/2010. 
 

 O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que o ofício enviado ao pintor Gama Diniz e à 

CISCO era do mesmo teor, e que esta associação já o contactou, no sentido de a Câmara 

lhe poder vir a guardar alguns materiais. O Sr. Gama Diniz também já se dirigiu ao 

Presidente da Câmara para tentar resolver o seu assunto. 
 

 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira deu conta das negociações e dos contactos 

estabelecidos com as entidades notificadas para libertarem os espaços cedidos, bem 

como da preocupação da Câmara em encontrar alternativas. 
 

Relativamente ao pedido de informação sobre as AEC�s apresentado na reunião anterior 

pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira, a Sr.ª Vereadora informou o seguinte: 
 valor para o inglês e natação: 13,75 �/hora; 
 Agrupamento de V.ª de Leiria (inglês e expressão física e motora e expressão 

musical): 16,25 �/hora; 
 

CAF: 
 15,75 �/hora  
 8,25 �/hora (para animadores de biblioteca) 

 
Informou ainda que a Câmara não tem qualquer interferência naquilo que a empresa 
paga aos professores, e que os valores que agora mencionou são os que constam das 

candidaturas das empresas. 
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 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de um processo de obras particulares 

não incluído na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que o 
mesmo será apreciado 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 três 

assuntos, o que também foi aceite por todos. 
 

 



 

 

1 - REQ. N.º 2069/10 � PC N.º 278/08 � MANUEL SILVA CABRAL 
 
 
749 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício de Habitação 

e Comércio para Instalação de Estabelecimento de Restauração e Bebidas, a levar a efeito num 
prédio urbano localizado na Rua da Boavista, Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, 

dispondo de pareceres favoráveis da Autoridade de Saúde e Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, bem como de pareceres técnicos dos serviços que atestam estar o respectivo Projecto de 
Arquitectura, apto a merecer aprovação. 
 
Presente Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Ocupação do Domínio Público 

Marítimo n.º 233/2009, de 20/02, emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05, 
válida até 19/02/2017, com determinadas condições. 
      
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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, de peças escritas e desenhadas que incluam a 

descrição da composição das fracções e respectiva permilagem, de forma a poder ser 

emitida a correspondente certidão de sujeição do prédio ao regime de propriedade 

horizontal, subjacente à pretensão. 

3. Cumprimento das Condições Gerais e Específicas constantes na Licença de Utilização 

dos Recursos Hídricos para Ocupação do Domínio Público Marítimo n.º 233/2009, de 

20/02.  

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-

Lei n.º 234/2007, 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 573/2007, de 17/07. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 1041/10 � PC N.º 87/10 � HRV � EQUIPAMENTOS DE PROCESSO, S.A. 
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750 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação de Unidade Industrial 

do Tipo 2 existente, localizada no Lote 36D da Zona Industrial da Marinha Grande, tendo como 
antecedente o seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 211/98, em nome de VIDRICOLOR � FÁBRICA DE VIDROS, LDA, averbado em 

nome de BANCO SANTADER TOTTA, S.A., referente à Construção de Unidade Industrial, 

dispondo de Licença de Utilização n.º 77/09, de 26/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 
apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

seis meses a contar da data da notificação, os 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 

26/2010, de 30/03. 

2. Extractos da Planta de Ordenamento (Carta n.º 001) e da Planta de Condicionantes 

(Carta n.º 002), ambos do Plano Director Municipal da Marinha Grande. 

3. Comprovativo da decisão favorável ou favorável condicionada sobre o pedido de 

autorização ou sobre declaração prévia de actividade industrial, nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 18.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 1219/10 � PC N.º 247/09 � MARIA CONCEIÇÃO CRUZ NUNES SIMÕES 
 
 
751 - Presente Processo de Licenciamento n.º 820/61, relativo à obra de Construção de Prédio 

de Rendimento, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua Pires de Campos, Vieira 

de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuída Alvará de Licença de Construção 

n.º 255/61, de 13/04 e respectiva prorrogação a que correspondeu a emissão do Alvará de 

Licença de Construção n.º 511/61, de 14/11. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 1872/62, relativo à obra de Construção de uma Placa 

de Cimento (cobertura de garagem), à qual foi atribuída Alvará de Licença de Construção n.º 

588/62, de 11/10. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente a obras de Alteração de Fracção Comercial para 

Instalação de Estabelecimento de Bebidas com Fabrico Próprio de Pastelaria, dispondo de 

parecer favorável condicionado 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 da notificação, os seguintes elementos: 
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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 

26/2010, de 30/03; 

2. Planta de sobreposição de amarelos e vermelhos do Piso de Rés-do-Chão, rectificada de 

forma a compatibilizar as pré-existências com o projecto aprovado respeitante ao 

Processo de Obras n.º 820/61; 

 

Mais deliberou informar a requerente dos seguintes aspectos: 

1. Deverá dar cumprimento aos condicionalismos constantes do parecer favorável 

condicionado emitido pela Autoridade de Saúde (ACES Pinhal Litoral II), cujas 

observações se transcrevem: 
�- O estabelecimento deve dispor de ventilação natural e/ou artificial, adequada e suficiente, especialmente 

nas zonas de arrumos/escritório e arrumos/armazenagem; 
- No acesso às instalações sanitárias dos utentes, deve ser instalada uma porta de vaivém, de modo a que a 

instalação sanitária das senhoras não comunique directamente com o café; 

- As instalações sanitárias destinadas ao uso do pessoal, devem ser dotadas de lavatórios com sistema de 

accionamento de aguam não manual; 

- Mais se informa que a actividade exercida se enquadra na tipologia de �Estabelecimento de bebidas com 

fabrico próprio de pastelaria�.� 

2. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, 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 573/2007, 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1980/10 � PC N.º 147/10 � MOLDES RP � INDÚSTRIA DE MOLDES, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.  
 
 
752 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de Unidade 

Industrial do Tipo 2 existente, localizada num prédio urbano da Rua José Alves Júnior, 

Cumeiras/Embra, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo 
de licenciamento: 
PC n.º 98/99, relativo à obra de Construção de Unidade Industrial, à qual foi atribuída Alvará 

de Licença de Construção inicial n.º 729/99, de 19/10, dispondo de Licença de Utilização n.º 

242/02, de 09/07. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, os seguintes elementos: 
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1. Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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. Comprovativo da decisão favorável ou favorável condicionada sobre o pedido de 

autorização ou sobre declaração prévia de actividade industrial, nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 18.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1830/10 � PC N.º 112/10 � INTEPLÁSTICO � INDÚSTRIA TÉCNICA DE 

PLÁSTICOS, LDA.  
 
 
753 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação de Unidade Industrial 

do Tipo 2 existente, localizada nos Lotes 37C e 37D da Zona Industrial da Marinha Grande, 
Casal da Lebre, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de 
licenciamento: 
PC n.º 476/03, em nome de INTEPLÁSTICO - INDÚSTRIA TÉCNICA DE PLÁSTICOS, 

LDA., relativo à obra de Construção de Unidade Industrial, à qual foi atribuída Alvará de 

Licença de Construção n.º 201/04, de 25/04, dispondo de Licença de Utilização n.º 102/05, de 

06/04. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

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

seis meses a contar da data da notificação, os 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 

26/2010, de 30/03; 

2. Comprovativo da decisão favorável ou favorável condicionada sobre o pedido de 

autorização ou sobre declaração prévia de actividade industrial, nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 18.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 1976/10 � PC N.º 257/09 � CERÂMICA DO ENGENHO, LDA.  
 
 
754 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação e Alteração de 

Pavilhões Industriais existentes, localizados em vários prédios situados no Lugar do Engenho, 

Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedentes os seguintes processos de 
licenciamento: 
PC n.º 284/79, relativo à obra de Construção de um Barracão, à qual foi atribuída Alvará de 

Licença de Construção n.º 922/79, de 13/08. 
PC n.º 658/82, relativo à obra de Ampliação de Instalações Fabris, à qual foi atribuída Alvará 

de Licença de Construção n.º 877/84, de 16/11. 
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PC n.º 917/90, relativo à obra de Ampliação de Pavilhão para secagem de material de tijolo, à 

qual foi atribuída Alvará de Licença de Construção n.º 807/91, de 13/09. 
PC n.º 1411/99, relativo à obra de Construção de um Muro, à qual foi atribuída Alvará de 

Licença de Construção n.º 42/00, de 04/02. 
PC n.º 318/03, relativo à Legalização da Construção de um Telheiro, à qual foi atribuída Alvará 

de Licença de Construção n.º 404/03, de 18/06, dispondo da Licença de Utilização n.º 187/03, 

de 07/07. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 
apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

1. Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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. Comprovativo de licenciamento da actividade industrial junto da Direcção Regional 

de Economia do Centro que permita verificar que o estabelecimento industrial já se 

encontrava regularizado junto da entidade coordenadora nomeadamente no que 

respeita à edificação existente. 

 

Mais deliberou informar a firma requerente que, caso se verifique que a proposta de 

ampliação se encontra abrangida pelo disposto no n.º 4 do art. 43.º do Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29/10, poderá ser dispensada a apresentação de comprovativo de decisão 

favorável ou favorável condicionada sobre o pedido de autorização ou sobre a declaração 

prévia de actividade industrial, por parte da entidade coordenadora, no âmbito do 

disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 18.º do mesmo diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 1724/10 � PC N.º 82/08 � MARIA CRISTINA ESTEVES VALE 
 
 
755 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de uma 

Moradia Unifamiliar existente, localizada num prédio urbano da Estrada da Garcia, Freguesia 
de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 1176/85, em nome de João Amaral Correia, referente à obra de Construção de uma 

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

inicial n.º 170/86, de 07/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 20.º do 
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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, de Plano de Acessibilidades reformulado, de forma a 

demonstrar a adequação entre as peças gráficas e escritas que o compõe e apresentar 

a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, 

técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas, conforme previsto no 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 

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

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

06/04, 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 o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

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

utilização.  

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 2126/10 � PC N.º 173/07 � ALVIER GRÁCIO GIL 
 
 
756 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de um Edifício de 

Habitação e Comércio existente, tendo em vista a sua submissão ao regime de propriedade 

horizontal, localizado num prédio urbano da Rua Pires de Campos, Vieira de Leiria, Freguesia 
de Vieira de Leiria, tendo como antecedentes os seguintes processos de licenciamento: 
PC n.º 1431/66, em nome de Alvier Grácio Gil, referente à obra de Construção de um Prédio 

(1.ª Fase), à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 629/1967, de 

20/09; 
PC n.º 1296/68, em nome de Alvier Grácio Gil, referente à obra de Construção de um Prédio 

(2.ª Fase), à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 259/1968, de 

01/05. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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 elementos necessários à emissão da certidão 

comprovativa de que o edifício reúne as condições de submissão ao regime de 

propriedade horizontal, nos termos do art. 1414.º e seguintes do Código Civil, 

nomeadamente: 
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a) Peças gráficas (plantas) com a delimitação e indicação do prédio original e sua área, 

respectivas fracções e áreas dos seus compartimentos, áreas brutas das mesmas, 

área eventualmente cedida ou a ceder ao domínio público, valor relativo de cada 

fracção, expresso em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio. 

b) Peças escritas descrevendo a constituição do prédio no regime de propriedade 

horizontal, contendo os elementos identificativos do mesmo, nomeadamente da 

Conservatória do Registo Predial e da respectiva Matriz, especificando a área do 

prédio, as partes correspondentes às várias fracções (descrição), menção do fim a 

que se destina cada uma delas, respectivas áreas, fixando o valor relativo de cada 

fracção expresso em percentagem ou permilagem do valor total do prédio, área 

eventualmente cedida ou a ceder ao domínio público, bem como as partes comuns 

nos termos do art. 1421.º do Código Civil.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REQ. N.º 2152/10 � PC N.º 136/09 � VITOR HUGO RODRIGUES ANTUNES 
 
 
757 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

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

Silva, Lugar de Pilado, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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. Face à ausência de infra-estrutura de rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

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

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

igualmente prever futura ligação à rede de saneamento público. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

pública, cujos materiais, alinhamento e dimensões deverão ser oportunamente 
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definidos pelos serviços técnicos camarários, sendo igualmente necessário que o 

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

betuminoso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

utilização.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 165/10 � PC N.º 10/10 � AUGUSTO BLANCO JESUS SANTOS 
 
 
758 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de uma 

Moradia Unifamiliar existente e Construção de Anexo, localizada num prédio urbano da Rua 

D. Dinis, Lugar de São Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados.  

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

obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

utilização.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 1978/10 � PC N.º 157/09 � MÁRIO JESUS PIRES 
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759 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Muro de 

Vedação, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua dos Outeiros, Lugar de 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 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. O muro de vedação deverá ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

pintado, com uma 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. 

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

obra. 

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

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

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

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

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

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

implantação.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 2128/10 � PC N.º 145/09 � MARIA EUGÉNIA LUCAS GOMES ANTÓNIO 
 
 
760 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração de uma Moradia 

Unifamiliar existente, localizada num prédio urbano da Rua Natália Correia, Gaeiras, Freguesia 

de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 1427/86, em nome de Maria Eugénia Lucas Gomes António, referente à obra de 

Ampliação de Moradia existente, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção inicial n.º 1056/87, de 20/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos de Arquitectura e 
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 da execução de todos os arranjos 

exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da obra. 
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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 26/2010, 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. 

 
 
13 - REQ. N.º 2058/10 � PC N.º 85/10 � JUSTINO NAZARÉ 
 
 
761 - Presente Processo de Licenciamento n.º 456/79, relativo à obra de Construção de Edifício 

de Habitação e Comércio, levada a efeito Rua Professor Alberto Nery Capucho, Freguesia de 

Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 759/80, de 09/07 e 

Licença de Utilização n.º 71/83, de 25/07. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício de Habitação e 

Comércio (Fracções A e B), 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
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 da execução de todos os arranjos 

exteriores que se verificarem por 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 26/2010, 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. 

 
 
14 - REQ. N.º 2075/10 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 
 
 
762 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Habitação 

Unifamiliar, Anexos e Muros de Vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar 

de um prédio rústico localizado na Rua dos Agostinhos, Guarda Nova, Freguesia de Marinha 

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

de Câmara realizada em 10/12/2009. 
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Presente Comunicação Prévia referente à Operação de Destaque de parcela a levar a efeito 
sobre o referido prédio rústico, deferida 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
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. Prestação de comparticipação de � 5.376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ou seja, � 5.698,56 (cinco mil, seiscentos e 

noventa e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), respeitante beneficiação do 

arruamento que contempla a construção de uma rede de abastecimento de água, rede 

de drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais e a requalificação do 

arruamento, a executar pelos serviços camarários. 

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

obra. 

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

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

06/04, 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 o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 

imprescindível para isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença 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 26/2010, 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. 

 

 

15 - REQ. N.º 2051/10 � PC N.º 212/09 � VIRGÍLIO TEODÓSIO COELHO SILVA 
 
 
763 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, incluindo o destaque de parcela, a levar a efeito num 
prédio urbano localizado nas Ruas da Marinha Grande e Santo António de Platina, Vieira de 

Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 12/05/2010. 
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Presentes Projectos das Especialidades devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 
04/09. 
 
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. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

4. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento 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 26/2010, 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 2125/10 � PC N.º 174/09 � PAULO JORGE ALVES GASPAR 
 
 
764 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação e Comércio, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua do Sobreiro, 

Lugar de Casal Galego, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/04/2010. 
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Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/09. 
 
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 arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

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

prédio confinante com a via pública, incluindo gare de estacionamento proposta, cujos 

alinhamentos, dimensões e materiais deverão ser oportunamente definidos pelos 

serviços técnicos camarários sob solicitação atempada por parte do requerente proceda 

ao remate entre o futuro passeio e o pavimento em betuminoso. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

3. 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. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente 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 26/2010, 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. 

 
 
17 - REQ. N.º 2127/10 � PC N.º 696/06 � RAÚL JORGE ANDRÉ SANTOS 
 
 
765 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 
Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio rústico localizado em Figueira do 
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Gomes, Freguesia de Moita, dispondo do Alvará de Licença de Construção n.º 08/2008, de 

15/02, válido até 31/01/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 
de parecer técnico dos serviços, referindo o cumprimento na generalidade, dos pressupostos 

que serviram de base ao seu licenciamento.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 

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. Execução de todos os arranjos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 1998/10 � PC N.º 337/07 � JOAQUIM ALVES DA CRUZ 
 
 
766 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício de 

Habitação, Anexos e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua 

das Colmeias, Lugar de Forno da Telha, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuída 

Alvará de Licença de Construção n.º 132/2009, de 19/06, válido até 09/06/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, referente à 

alteração do respectivo polígono de implantação, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 15/04/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações aos Projectos de Arquitectura anteriormente aprovados, 
dispondo de informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do 

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. Execução de todos os arranjos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 2087/10 � PC N.º 177/10 � ANTÓNIO ALBERTO NOGUEIRA DA ROSA 

MOREIRA 
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767 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes, por um período de 15 dias, 

numa área de 10,00m
2, para pintura de uma habitação existente, localizada na Rua dos 

Outeirinhos, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de parecer técnico dos Serviços de 

Fiscalização a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes, por um 

período mínimo de um mês, numa área de 10,00m
2
, devendo salvaguardar-se todas as 

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

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

Marinha Grande e demais legislação aplicável. 

 

Mais deliberou informar o requerente que as obras que pretende executar, sendo de 

conservação nos termos definidos na alínea f) do art. 2.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 26/2010, de 30/03, são consideradas isentas de licença, 

por se enquadrarem na alínea a) do n.º 1 do art. 6.º do mencionado diploma legal, desde 

que as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação 

existente, designadamente a respectiva estrutura resistente, cérceas, forma das fachadas, 

forma dos telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior.   

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 2078/10 � PC N.º 174/10 � GALLO VIDRO, S.A. 
 
 
768 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com painéis móveis, grua e plataforma, por 

um período de 6 dias, numa área de 220,00m
2, para alteração de Unidade Industrial existente, 

localizada na Rua Vieira de Leiria, Freguesia de Marinha Grande, no âmbito do Processo de 

Licenciamento n.º 126/10, ao qual foi atribuído Alvará de Obras de Alterações n.º 139/10, 

válido até 19/08/2011, sendo a referida ocupação de via pública efectuada na Rua Guilherme 

Pereira Roldão. 
 
Presente parecer técnico dos Serviços de Fiscalização a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o pedido de Ocupação da Via Pública com painéis móveis, grua 

e plataforma, por um período mínimo de um mês, numa área de 220,00m
2
, devendo 

salvaguardar-se todas as normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas 

nos artigos 85.º, 86.º, 87.º 88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização do Município da Marinha Grande e demais legislação aplicável. 

 

Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

a) Considerando que o corte da via em causa irá acarretar transtornos no fluxo viário nas 

artérias envolventes, deverá o período de ocupação da via pública ser o mais curto 

possível; 
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b) Deverá apresentar seguro de responsabilidade civil que permita cobrir quaisquer 

danos provocados a terceiros e na via pública durante a permanência e operação da 

grua. 

c) Deverá solicitar a colaboração das autoridades policiais na regulação do trânsito 

durante o tempo previsto para o corte da via pública, dando prévio conhecimento do 

mesmo ao Sector Viário da Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais desta 

Câmara Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





21 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 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 � 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA � REJEIÇÃO   

  

769 - Em 10 de Setembro de 2010, foi apresentada uma impugnação administrativa, no âmbito 

do procedimento identificado em epígrafe, pelo concorrente EGEO, SA, cujo teor se dá por 

reproduzido. 

A impugnação administrativa deu entrada dentro do prazo legal e tem por objecto a deliberação 

de exclusão da proposta apresentada por esse concorrente, tomada na reunião camarária, de 2 

de Setembro passado. 

O objecto da impugnação administrativa consiste na impugnação dessa parte da deliberação, 

requerendo-se �a revogação da decisão de exclusão da proposta da concorrente�. 

Não foi formulada qualquer petição ou desenvolvida argumentação quanto à adjudicação do 

contrato, nem quanto aos fundamentos da referida deliberação a esse respeito. 

O concorrente impugnante vem repetir um conjunto de argumentos já aduzidos em sede de 
audiência prévia e, nesse momento, devidamente apreciados pelo júri do procedimento. Esta 

Câmara Municipal já tomou posição expressa sobre essa questão, assente na deliberação de 2 

de Setembro em que excluiu a proposta do concorrente impugnante. Não foram apresentados 
novos ou diferentes argumentos. 

É mais uma vez alegado que �a proposta apresentada pelo concorrente, i.e., todos os 

documentos que integram a proposta foram submetidos via plataforma electrónica e o seu envio 

foi assinado através de assinatura digital qualificada da sociedade�. Esta afirmação não é 

exacta, nem vem demonstrada pela empresa impugnante. Tal afirmação está, aliás, em total 

contradição com o alegado no n.º 21 da impugnação no qual se refere que �Pedro Miguel 

Madeira Vendas, que assina a proposta�. É evidente que a proposta não foi assinada através de 

certificado de assinatura electrónica qualificada da pessoa colectiva, como vem alegado, o que 

expressamente se refuta por não corresponder à realidade. 

Não são apresentados quaisquer factos ou argumentos que permitam concluir de modo 
diferente do anteriormente decidido, pelo que fazendo seus os argumentos constantes do 
relatório final, com o qual se concordou integralmente, não se vislumbram fundamentos para 

deferir a reclamação deduzida. 
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Em reforço do exposto, pode ainda acrescentar-se que o teor restrito da impugnação 

administrativa apresentada constitui indício relevante de falta de interesse procedimental do 

concorrente, que se limita a discutir a decisão de exclusão da sua proposta sem beliscar 
minimamente o sentido da adjudicação do contrato. 
 
Atente-se ainda que, por mera hipótese académica na qual não se concede, a eventual admissão 

da proposta do impugnante � que repete-se não é legalmente possível � teria o efeito de a fazer 
constar da 7.ª posição da hierarquização das propostas admitidas.  
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, com os fundamentos expostos, rejeitar a 

impugnação administrativa, apresentada pelo concorrente EGEO, Tecnologia e 

Ambiente, SA, nos termos do artigo 274.º, n.º 1, do Código dos Contrato Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 
 
22 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 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 � 

APROVAÇÃO MINUTA DE CONTRATO 

 
 
770 - Através de deliberação camarária de 12 de Maio de 2010 foi deliberada a abertura de 

procedimento para 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�. 
 
Por deliberação camarária de 2 de Setembro de 2010 foi adjudicada 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� à proposta apresentada pelo concorrente n.º 8 � 
ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, S.A./PRAGOSA AMBIENTE, SA pelo valor total de 2.368.290 euros (dois 

milhões trezentos e sessenta e oito mil duzentos e noventa euros) por ser a proposta que 
apresenta o mais baixo preço. 
 
O adjudicatário foi notificado para apresentar os documentos de habilitação e prestar caução, 

nos termos legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Em 10 de Setembro do corrente, foram apresentados os documentos de habilitação. 
 
Foram apresentados os documentos comprovativos da prestação da caução. 
 
Nestes termos, estão reunidas as condições para que a Câmara Municipal proceda à aprovação 

da minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º., nº. 1, do Código dos Contrato Públicos. 
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Assim, a Câmara Municipal delibera aprovar a minuta de contrato a celebrar no âmbito 

do procedimento supra referido, nos termos do artigo 98º., nº. 1, do Código dos Contrato 

Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA EXPROPRIAÇÃO DE 

UMA PARCELA DE TERRENO (766,20 METROS QUADRADOS) NECESSÁRIA 

PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 
 
771 - Presente Informação, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, na qual se refere que 

�para realizar a empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso é necessária uma parcela de 

terreno identificada na planta anexa�. Acrescentando-se que a área de 766,20 metros quadrados 

identificada se destina �ao alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta em seixo 

rolado e pista de ciclistas previstas no projecto do arruamento�. 
 
De acordo com a memória descritiva do projecto a executar é possível caracterizar a 

intervenção nos seguintes moldes: 
- O objectivo fundamental do projecto de execução �é o de melhorar as condições de 

circulação viária� da rua; 
- �A extensão da obra é de aproximadamente 2,654 Km, sendo os trabalhos mais 

significativos, a escavação em abertura de caixa e alargamento da plataforma, as 

pavimentações e execução de passeios, havendo ainda a considerar a drenagem pluvial, 

o saneamento doméstico, a remodelação da conduta de abastecimento de água e os 
equipamentos de sinalização e segurança�. 
 

A construção e o alargamento de ruas e arruamentos assume inequívoca utilidade pública e é 

uma atribuição dos municípios. 
  
A beneficiação da Rua do Repouso, integrada no âmbito das atribuições dos municípios, 
constitui uma causa de utilidade pública que permite a expropriação, (cf. artigo 13º, n.º 1, alínea 

a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
A autorização da posse administrativa funda-se na urgência das obras a executar, de acordo 

com o artigo 19º, do Código das Expropriações, e prende-se com os seguintes motivos: 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 

consideram-se urgentes.  
- A execução da presente obra foi incluída no quadro dos projectos objecto de financiamento 

por via do contrato de delegação de competências com subvenção global, celebrado entre o 
Programa Operacional Regional do Centro e a Comunidade Intermunicipal do Pinhal 
Litoral. 

- A autorização da posse administrativa é indispensável para a conclusão da obra. 
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- Foi realizado concurso público para a realização desta obra, cuja adjudicação foi 

formalizada, tendo o contrato sido celebrado em 2 de Fevereiro de 2009 e no âmbito do 

qual se enquadram a execução dos trabalhos identificados para as parcelas a expropriar. 
- A obra foi, parcialmente, consignada em 12 de Agosto de 2009. 
 
O início da obra na parcela expropriada, de acordo com o Programa de Trabalhos, ocorrerá, de 

imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Considerando que está em causa a realização de obras que visam a beneficiação de um 

arruamento, com alargamento da plataforma existente, remodelação de redes de infra-estruturas 
subterrâneas e criação de pista de ciclistas, que constitui uma atribuição municipal, de acordo 

com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e se reveste de utilidade 

pública. Trata-se do alargamento e beneficiação de uma rua, com inegável utilidade e valia para 

todos os cidadãos, residentes no concelho da Marinha Grande e visitantes. 
 
Considerando que é admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade 
pública compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cf. artigo 1º, 

do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro). 
 
Considerando que é admissível, por se verificarem os respectivos requisitos, a autorização da 

posse administrativa, nos termos do artigo 19º, do Código das Expropriações. 
 
Considerando que a Câmara Municipal tem competência para requerer a declaração de 

utilidade pública, de acordo com o artigo 64º, 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. 
 
Considerando que é necessário expropriar uma parcela com 766,20 metros quadrados, a 

desanexar do prédio rústico descrito sob o n.º 8622/19940707, na Conservatória do Registo 

Predial da Marinha Grande e inscrito sob o artigo 5782 na respectiva matriz predial rústica, a 

favor de Hermes da Silva Batista, com as seguintes confrontações: a norte, Manuel Batista; a 

nascente, Manuel Batista; a sul, Caminho Público; e a poente, estrada. 
 
Tendo sido realizada avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4, do 

Código das Expropriações; a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação 

atinge Euros 2.574,43 (dois mil quinhentos e setenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos), 

nos termos do relatório do perito, datado de 06 de Setembro de 2010 e que aqui se dá por 

reproduzido. Valor que foi cabimentado em 13 de Setembro de 2010. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21/04/1995, �a Parcela em 

causa encontra-se fora do perímetro urbano do aglomerado da Marinha Grande em espaço 

agro-florestal�, (cfr. informação n.º IM/041/2010). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera requerer a declaração de utilidade pública, com 

autorização da posse administrativa, para expropriação de uma parcela de terreno, com a 

área de 766,20 m2 (setecentos e sessenta e seis vírgula vinte metros quadrados), a 

desanexar do prédio rústico descrito sob o n.º 8622/19940707, na Conservatória do 

Registo Predial da Marinha Grande e inscrito sob o artigo 5782 na respectiva matriz 

predial rústica, a favor de Hermes da Silva Batista, com residência na Rua 3, n.º 15, 

Várzea, Marinha Grande, com as seguintes confrontações: a norte, Manuel Batista; a 
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nascente, Manuel Batista; a sul, Caminho Público; e a poente, estrada; para beneficiação 

da Rua do Repouso, destinando-se ao alargamento da faixa de rodagem, execução de 

valeta e pista de ciclistas, o que constitui causa de utilidade pública que está integrada nas 

atribuições dos municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, ascendendo os encargos a suportar o valor de Euros 2.574,43 (dois mil 

quinhentos e setenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos), nos termos do relatório 

do perito da lista oficial, tudo de acordo com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 

14º, n.º 1, alínea a) e 19º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 

18 de Setembro e de acordo com o artigo 64º, 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. 

 

A parcela destina-se a alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta e pista de 

ciclistas, integrando-se no domínio público municipal. 

   

Mais delibera propor a aquisição da parcela identificada, por via de direito privado, pelo 

valor de Euros 2.574,43 (dois mil quinhentos e setenta e quatro euros e quarenta e três 

cêntimos), nos termos do relatório do perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11º, n.º 

2, do Código das Expropriações. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passam a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 1).      

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

24 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, 

COM AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA, PARA EXPROPRIAÇÃO DE 

UMA PARCELA DE TERRENO (150 METROS QUADRADOS) NECESSÁRIA PARA 

A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO. 

 
 
772 - Presente Informação, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, na qual se refere que 

�para realizar a empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso é necessária uma parcela de 

terreno identificada na planta anexa�. Acrescentando-se que a área de 150 metros quadrados 

identificada se destina �ao alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta em seixo 
rolado e pista de ciclistas previstas no projecto do arruamento�. 
 
De acordo com a memória descritiva do projecto a executar é possível caracterizar a 

intervenção nos seguintes moldes: 
- O objectivo fundamental do projecto de execução �é o de melhorar as condições de 

circulação viária� da rua; 
- �A extensão da obra é de aproximadamente 2,654 Km, sendo os trabalhos mais 

significativos, a escavação em abertura de caixa e alargamento da plataforma, as 

pavimentações e execução de passeios, havendo ainda a considerar a drenagem pluvial, 
o saneamento doméstico, a remodelação da conduta de abastecimento de água e os 

equipamentos de sinalização e segurança�. 
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A construção e o alargamento de ruas e arruamentos assume inequívoca utilidade pública e é 

uma atribuição dos municípios. 
  
A beneficiação da Rua do Repouso, integrada no âmbito das atribuições dos municípios, 

constitui uma causa de utilidade pública que permite a expropriação, (cf. artigo 13º, n.º 1, alínea 

a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
A autorização da posse administrativa funda-se na urgência das obras a executar, de acordo 

com o artigo 19º, do Código das Expropriações, e prende-se com os seguintes motivos: 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 

consideram-se urgentes.  
- A execução da presente obra foi incluída no quadro dos projectos objecto de financiamento 

por via do contrato de delegação de competências com subvenção global, celebrado entre o 

Programa Operacional Regional do Centro e a Comunidade Intermunicipal do Pinhal 
Litoral. 

- A autorização da posse administrativa é indispensável para a conclusão da obra. 
- Foi realizado concurso público para a realização desta obra, cuja adjudicação foi 

formalizada, tendo o contrato sido celebrado em 2 de Fevereiro de 2009 e no âmbito do 

qual se enquadram a execução dos trabalhos identificados para as parcelas a expropriar. 
- A obra foi, parcialmente, consignada em 12 de Agosto de 2009. 
 
O início da obra na parcela expropriada, de acordo com o Programa de Trabalhos, ocorrerá, de 

imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Considerando que está em causa a realização de obras que visam a beneficiação de um 

arruamento, com alargamento da plataforma existente, remodelação de redes de infra-estruturas 
subterrâneas e criação de pista de ciclistas, que constitui uma atribuição municipal, de acordo 

com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e se reveste de utilidade 

pública. Trata-se do alargamento e beneficiação de uma rua, com inegável utilidade e valia para 

todos os cidadãos, residentes no concelho da Marinha Grande e visitantes. 
 
Considerando que é admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade 

pública compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cf. artigo 1º, 

do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro). 
 
Considerando que é admissível, por se verificarem os respectivos requisitos, a autorização da 

posse administrativa, nos termos do artigo 19º, do Código das Expropriações. 
 
Considerando que a Câmara Municipal tem competência para requerer a declaração de 

utilidade pública, de acordo com o artigo 64º, 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. 
 
Considerando que é necessário expropriar uma parcela com 150 metros quadrados, a desanexar 
do prédio rústico descrito sob o n.º 6397/19911009, na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande e inscrito sob o artigo 5921 na respectiva matriz predial rústica, a favor de 

Cabeça de Casal da Herança de Mário de Jesus, com as seguintes confrontações: a norte, 

Deolinda Reis; a nascente, herdeiros de Ricardo Galo; a sul, Estrada Municipal; e a poente, 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 16/09/2010 

Acta n.º 24 

 

 27 

José Esperança Barbeiro e outros. 
 
Tendo sido realizada avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4, do 

Código das Expropriações; a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação 

atinge Euros 756,00 (setecentos e cinquenta e seis euros), nos termos do relatório do perito, 

datado de 06 de Setembro de 2010 e que aqui se dá por reproduzido. Valor que foi cabimentado 
em 13 de Setembro de 2010. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21/04/1995, �a Parcela em 

causa encontra-se fora do perímetro urbano do aglomerado da Marinha Grande em espaço 

agro-florestal�, (cfr. informação n.º IM/040/2010). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera requerer a declaração de utilidade pública, com 

autorização da posse administrativa, para expropriação de uma parcela de terreno, com a 

área de 150 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), a desanexar do prédio rústico 

descrito sob o n.º 6397/19911009, na Conservatória do Registo Predial da Marinha 

Grande e inscrito sob o artigo 5921 na respectiva matriz predial rústica, a favor de 

Cabeça de Casal da Herança de Mário de Jesus, Rua Ponto da Boavista, n.º 20, Marinha 

Grande, com as seguintes confrontações: a norte, Deolinda Reis; a nascente, herdeiros de 

Ricardo Galo; a sul, Estrada Municipal; e a poente, José Esperança Barbeiro e outros; 

para beneficiação da Rua do Repouso, destinando-se ao alargamento da faixa de 

rodagem, execução de valeta e pista de ciclistas, o que constitui causa de utilidade pública 

que está integrada nas atribuições dos municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, 

alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, ascendendo os encargos a suportar o valor 

de Euros 756,00 (setecentos e cinquenta e seis euros), nos termos do relatório do perito da 

lista oficial, tudo de acordo com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 14º, n.º 1, 

alínea a) e 19º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro e de acordo com o artigo 64º, 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. 

 
A parcela destina-se a alargamento da faixa de rodagem, execução de valeta e pista de 

ciclistas, integrando-se no domínio público municipal. 

   

Mais delibera propor a aquisição da parcela identificada, por via de direito privado, pelo 

valor de Euros 756,00 (setecentos e cinquenta e seis euros), nos termos do relatório do 

perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11º, n.º 2, do Código das Expropriações. 

 

A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passam a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 2).      

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





25 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: FERNANDA GONÇALVES MORAIS. 
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773 - Presente requerimento (E/2778, de 3 de Março de 2010) apresentado pela Senhora 
Fernanda Gonçalves Morais, no qual solicita o pagamento das despesas resultantes de um 

acidente de viação, quando circulava, no passado dia 28 de Fevereiro de 2010, pelas 18h15, na 
Rua José Moreira � Vieira de Leiria, na medida em que considera que aquele foi causado pelas 
características e pelo estado da via (mormente existência alegada de um buraco e de lomba 

�muita alta�), bem como pela ausência de sinalização a indicar a existência de lombas e a 

velocidade de circulação recomendada. 

 
Presente informação dos serviços responsáveis pela manutenção e conservação da rede viária 

sob a jurisdição deste Município, bem como pela correspondente sinalização. 
 
Presente informação n.º 14/NG/2010, que após análise dos factos e respectivo enquadramento 

jurídico, conclui que não se encontram preenchidos os pressupostos cumulativos da 

responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito passivo desta Câmara. 
 
Assim, esta Câmara Municipal, concordando com a informação n.º 14/NG/2010 (Anexo 3), 
cujos fundamentos de facto e de direito fazem parte integrante da presente deliberação, 

delibera notificar a requerente, 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 pedido apresentado, na medida em que não existe dever de 

indemnizar por parte daquela, 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





26 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: VICTOR MANUEL MARQUES 

FERNANDES. 

 
 
774 - Presente requerimento (9946, de 16 de Agosto de 2010), apresentado pelo Senhor Victor 
Manuel Marques Fernandes, no qual solicita ser ressarcido das despesas emergentes do 
acidente de viação, em que foi protagonista o trabalhador Luís Filipe Salavessa Silva Caeiro.  
 
Presente mensagem electrónica em que o trabalhador Luís Filipe Salavessa Silva Caeiro 

reconhece que no passado dia 29 de Julho de 2010, pelas 12h10, embateu no veículo do 

requerente, quando estacionava o veículo da Câmara � matrícula UJ-93-68. 
 
Presente informação n.º 17/NG/2010, que após análise dos factos e respectivo enquadramento 

jurídico, conclui que se encontram preenchidos os pressupostos cumulativos da 

responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito passivo desta Câmara; 
 
Assim, esta Câmara Municipal, concordando com a informação n.º 17/NG/2010 (Anexo 4), 
cujos fundamentos de facto e de direito fazem parte integrante da presente deliberação, 

determina acolher favoravelmente o pedido de indemnização (de cento e cinquenta e um 
euros e vinte e cinco cêntimos) formulado pelo Victor Manuel Marques Fernandes, mediante a 

apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em que existe dever 
de indemnizar por parte daquela, nos termos do regime de responsabilidade civil 
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extracontratual do Estado e demais entidades públicas, aprovada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

Dezembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - SEPULTURA Nº 648 DE CEMITÉRIO DE CASAL GALEGO 

 

 

775 - No dia 07 de Setembro de 2010 foi instruído um requerimento em nome de Maria Isabel 

Soares Ramos Montes, no qual solicita a concessão a título perpétuo da sepultura n.º 648, do 

Cemitério Municipal de Casal Galego, onde se encontra inumado Tiago Filipe Guedes Boiça 

Teixeira, desde 11 de Agosto de 2010. 
 
Nesse pedido, a requerente solicita a dispensa da apresentação da habilitação de herdeiros, 

atendendo que é mãe de acolhimento por decisão emanada pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens da Marinha Grande em 01/01/2003 e, por esse facto, não ter legitimidade 

para constar da habilitação de herdeiros. 
 
A concessão de terrenos nos cemitérios municipais está regulamentada no artigo 32.º e 

seguintes do Regulamento dos Cemitérios Municipais, e o artigo 33.º do referido Regulamento 
preceitua que o pedido deve identificar o requerente e a localização do terreno, nada prevendo 

sobre os documentos de legitimidade. 
 
Por despacho de 09 de Maio de 2005, o Presidente Álvaro Neto Órfão, determinou que o 

pedido de concessões deverão ser acompanhados com habilitação de herdeiros e declarações 

escritas e assinadas pelos restantes herdeiros que não estivessem interessados na concessão, 

publicitado por edital de 11 de Maio de 2005. 
 
A Câmara Municipal em reunião de 26 de Novembro de 2009, deliberou manter a 
obrigatoriedade de entrega dos referidos documentos. 
 
Na situação concreta, e face ao facto da requerente ser mãe de acolhimento, não tem 

capacidade para apresentar os elementos solicitados.  
 
Neste sentido, a Câmara Municipal delibera a título excepcional autorizar a dispensa de 

apresentação da habilitação de herdeiros e de declarações a prescindir da referida 

sepultura. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
28 - DOAÇÃO DE DIVERSOS BENS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS 1º CEB DO CONCELHO 

 
 
776 - Presente informação Da Secção de Património n.º I/1337/2010 de 07/09/2010, na qual é 

proposta a aceitação por parte desta autarquia de bens/equipamentos doados a Escolas do 1º 

Ciclo e Jardins de Infância existentes neste Concelho. 
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A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

delibera, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar as seguintes doações: 

 

Designação Valor (�) Compartimento 

VIDEOPROJECTOR 463,00 ESCOLA 1º CEB MOITA 

LEITOR DVD PHILIPS  49,90 ESCOLA 1º CEB AMIEIRINHA 

PROJECTOR DIGITAL 407,40 ESCOLA 1º CEB AMIEIRINHA 

COMPUTADOR COMPAQ 385,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

COMPUTADOR COMPAQ 385,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

MONITOR 19" COMPAQ 100,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

MONITOR 19" COMPAQ 100,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

RATO COMPAQ 5,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

RATO COMPAQ 5,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

TECLADO COMPAQ 10,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

TECLADO COMPAQ 10,00 ESCOLA 1º CEB COMEIRA 

   
 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: MARIA ALICE ALVES NUNES 
 
 
777 - Presente informação n.º 1330/10 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 06/09/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de renda de 

habitação social, para vigorar a partir de Outubro de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.64º 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, autorizar a actualização anual da renda da seguinte inquilina:  

 

Praceta da Liberdade 
 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

 
Maria Alice Alves Nunes 

 
6 

 
3º Dto. 

 
12/09/2008 

 
9,56� 

 
52,78� 

 
Mais delibera que a renda acima citada, entre em vigor em Outubro do ano de 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA - NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO � RESIDENTE NA RUA DA 
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CHARNEQUINHA BLOCO 44 RÉS-DO-CHÃO DIREITO, MOITA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
778 - Presente informação n.º 1331/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 06/09/2010, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por 
parte da inquilina mencionada em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal 

corrigido do agregado familiar. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, delibera, no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, concordar com a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar a partir do próximo mês de Outubro seja no 

valor de 37,51� (trinta e sete euros e cinquenta e um cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

31 - REGULAMENTO DA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS E 

DESIGN INDUSTRIAL 
 
 
Presente informação do Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação de 11.09.10 a 

informar de alteração das datas de recepção e levantamento de obras não seleccionadas, assim 

como do valor líquido do Prémio patrocinado pela Gallo Vidro, constantes no Regulamento do 

evento Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial, acção inscrita em PAM na 

acção 79/2010, evento a realizar de 22 a 31 de Outubro de 2010 no Parque Municipal de 

Exposições. O Regulamento agora alterado foi presente em reunião de Câmara de 15 de Julho 
de 2010. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e tomou conhecimento da alteração 

das datas de Recepção e Devolução de Obras e valor do Prémio líquido, constantes no 

Regulamento do evento Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial, cuja 

redacção final se junta em anexo (Anexo 5). 

 
A Câmara tomou conhecimento. 

 


32 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia quinze de Setembro de dois mil e 
dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.123.230,24 � 
(um milhão, cento e vinte e três mil, duzentos e trinta euros e vinte e quatro cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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779 - 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 2186/10 � PC N.º 184/10 � TPE � TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS E 

ENGENHARIA, S.A. 

 

2. �REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DE RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE� � CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2010 � ALTERAÇÃO DOS 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO CONCURSO POR INICIATIVA DA ENTIDADE 

ADJUDICANTE 

 

3. EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO CORRESPONDENTE A UM 

PRÉDIO URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA. PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO. 

 

4. APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS DE MÚSICA E DANÇA DO SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 

 

 



 

 

1 - REQ. N.º 2186/10 � PC N.º 184/10 � TPE � TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS E 

ENGENHARIA, S.A. 

 

 

780 - Presente Processo de Licenciamento n.º 216/92, relativo à Construção de Unidade Fabril, 

situada nos Lotes 32 e 33 da Zona Industrial da Marinha Grande, Casal da Lebre, Freguesia de 
Marinha Grande, dispondo de Licença de Utilização n.º 118/97, de 04/12. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Ampliação de Unidade Industrial do 

Tipo 2, instruído com Projecto de Arquitectura e Projectos das Especialidades, dispondo 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 a aprovação do Projecto de Arquitectura. 

 

Mais deliberou informar a firma requerente que os Projectos das Especialidades 

apresentados nos termos do 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, deverão ser complementados com os 

seguintes elementos, a apresentar no prazo máximo de seis meses, a contar da data de 

notificação: 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 16/09/2010 

Acta n.º 24 

 

 33 

1. Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projecto de Estabilidade, indicando a 

alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 feita pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30/03. 

2. Fotocópia de certidão emitida pela Câmara Municipal do técnico autor do projecto, 

para efeitos do disposto no n.º1 do art. 25.º da Lei n.º 31/2009, de 03/07. 

3. Projecto Eléctrico da ampliação devidamente aprovado por entidade licenciadora 

competente. 

4. Elementos gráficos que prevejam que as águas pluviais são recolhidas por um poço de 

infiltração/armazenamento para que estas possam ser reutilizadas para regas e 

lavagens, promovendo assim a redução dos caudais de ponta afluentes aos sistemas 

públicos de drenagem de águas pluviais, conforme o previsto no art. 48.º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 

Grande. 

5. Elementos gráficos que prevejam a ligação ao colector público de águas pluviais, para 

sumidouro existente em frente ao lote, tendo em conta que no local não existem caixas 

de ramal de ligação, sendo essa ligação feita por um colector com um diâmetro 

máximo de 200mm. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - �REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DE RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE� � CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2010 � ALTERAÇÃO DOS 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO CONCURSO POR INICIATIVA DA ENTIDADE 

ADJUDICANTE 

 

 

781 - Presente informação com a refª MJ-37/2010 e peças desenhadas e mapa de quantidades 

rectificativo elaborados pelo gabinete �Roberto Cremascoli, Edison Okumura e Marta 

Rodrigues arquitectos, Ldª�. 

Na sequência de vários pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados, ao abrigo do nº 

1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, o júri encaminhou-os para a equipa projectista 
para dar resposta a itens referentes a determinados artigos constantes do respectivo Caderno de 
Encargos. 

Neste contexto, o projectista procedeu à rectificação de algumas peças desenhadas, execução de novas 
peças desenhadas e rectificação do mapa de quantidades, ficando os mesmos disponíveis nos formatos 

�dwf� (peças desenhadas) e �xls� (mapa de quantidades rectificado). 
 
 
Um dos interessados colocou a questão da possibilidade de em conformidade com o disposto no n.º 
2 do Artigo 31.º, CAPÍTULO VI, do Decreto-Lei n.º 12/2004 de 9 de Janeiro de 2004, a 

habilitação de empreiteiro geral ou construtor geral na 1ª Categoria e em classe que cubra o 

valor global da proposta poder dispensar a subcategoria solicitada correspondente ao valor 
global da proposta.  

Da análise efectuada, verificando-se o exposto no n.º 2 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 
12/2004, de 09 de Janeiro, poderá ser dispensada a exigência da 1ª subcategoria da 1ª categoria 

em classe que cubra o valor global da obra. Para tal, o interessado deverá deter habilitação de 

empreiteiro geral ou construtor geral adequada à obra em causa e em classe que cubra o seu 

valor global, sendo esta modalidade admitida apenas como alternativa à exigência da 1.ª 
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subcategoria da 1.ª categoria, em função do estabelecido no n.º 2 da Portaria n.º 19/2004, de 10 

de Janeiro. 

 
Considerando que o conjunto de questões colocadas pelos interessados, devidamente 

ponderado e tecnicamente aceitável não acarreta aumento do valor base da empreitada, propõe-
se que o Órgão competente para a decisão de contratar, delibere aprovar: 

a) as peças desenhadas devidamente rectificadas e novas peças são as 

seguintes: 

04.04 � Sala de Conferências 

04.04.03 � Pormenores calota tipo 1 
04.04.04 � Pormenores calota tipo 2 
 
1 � Instalações e equipamentos Eléctricos 

E 215/04.1/007/CE/a � Cave � Interligação de quadros; Letreiros de 

Saída; Influências externas; 
E 215/04.1/022/CE � Diagrama unifilar: Alimentação de energia e 

interligação de quadros; 
E 215/04.1/023/CE � Diagrama unifilar: QC � Quadros de Colunas; 
E 215/04.1/024/CE � Diagrama unifilar: QSC � Quadro de Serviços 

Comuns; 
E 215/04.1/025/CE � Diagrama unifilar: QZT�1 � Quadro Parcial de 
Serviços Comuns, Zona Técnica da Cave; 
E 215/04.1/026/CE � Diagrama unifilar: QZT-C � Quadro Parcial de 
Serviços Comuns; 
E 215/04.1/027/CE � Diagrama unifilar: QM0 � Quadro de Entrada do 
Museu (Piso 0); 
E 215/04.1/028/CE � Diagrama unifilar: QM1 � Quadro do Piso 1 do 
Museu; 
E 215/04.1/029/CE � Diagrama unifilar: QM2 � Quadro do Piso 2 do 
Museu; 
E 215/04.1/030/CE � Diagrama unifilar: QS.00 - Quadro de Entrada dos 
Serviços da CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/031/CE � Diagrama unifilar: QS.01 - Quadro Parcial dos 
Serviços da CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/032/CE � Diagrama unifilar: QS.10 - Quadro do Piso 1 dos 
Serviços da CMMG (Piso 1); 
E 215/04.1/033/CE � Diagrama unifilar: QCONF - Quadro da Sala de 
Conferências (Piso 0); 
E 215/04.1/034/CE � Diagrama unifilar: QCMG � Quadro Back-Office 
CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/035/CE � Diagrama unifilar: QPCMG - Quadro Parcial 
Front-Office CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/036/CE � Diagrama unifilar: QF9.1 a 9.6 � Quadros de 
entrada das Fracções 9.1 a 9.6 (Piso 0) 
E 215/04.1/037/CE � Diagrama unifilar: QF9.7 a 9.8 � Quadros de 
entrada das Fracções 9.7 a 9.8 (Piso 0) 
E 215/04.1/038/CE � Diagrama unifilar: QF9.9 � Quadros de entrada da 
Fracção 9.9 (Piso 0) 
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b) o mapa de quantidades rectificado; 

c) a alternativa da exigência do certificado de empreiteiro da 1.ª 

subcategoria da 1.ª categoria em classe que cubra o seu valor global por 
empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção 

tradicional em classe que cubra o seu valor global, em função do 

estabelecido no n.º 2 da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro. 

 
 

A Câmara Municipal, nos termos conjugados do artigo 50º, nº 3 e artigo 64º, nº 2 do 

Código dos Contratos Públicos, do 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, e do artigo 18º, nº 1, alínea 

b), do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, delibera aprovar: 

 

a) as peças desenhadas devidamente rectificadas e novas peças são as seguintes: 

04.04 � Sala de Conferências 

04.04.03 � Pormenores calota tipo 1 
04.04.04 � Pormenores calota tipo 2 
 
1 � Instalações e equipamentos Eléctricos 

E 215/04.1/007/CE/a � Cave � Interligação de quadros; Letreiros de 

Saída; Influências externas; 
E 215/04.1/022/CE � Diagrama unifilar: Alimentação de energia e 

interligação de quadros; 
E 215/04.1/023/CE � Diagrama unifilar: QC � Quadros de Colunas; 
E 215/04.1/024/CE � Diagrama unifilar: QSC � Quadro de Serviços 

Comuns; 
E 215/04.1/025/CE � Diagrama unifilar: QZT�1 � Quadro Parcial de 
Serviços Comuns, Zona Técnica da Cave; 
E 215/04.1/026/CE � Diagrama unifilar: QZT-C � Quadro Parcial de 
Serviços Comuns; 
E 215/04.1/027/CE � Diagrama unifilar: QM0 � Quadro de Entrada do 
Museu (Piso 0); 
E 215/04.1/028/CE � Diagrama unifilar: QM1 � Quadro do Piso 1 do 
Museu; 
E 215/04.1/029/CE � Diagrama unifilar: QM2 � Quadro do Piso 2 do 
Museu; 
E 215/04.1/030/CE � Diagrama unifilar: QS.00 - Quadro de Entrada dos 
Serviços da CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/031/CE � Diagrama unifilar: QS.01 - Quadro Parcial dos 
Serviços da CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/032/CE � Diagrama unifilar: QS.10 - Quadro do Piso 1 dos 
Serviços da CMMG (Piso 1); 
E 215/04.1/033/CE � Diagrama unifilar: QCONF - Quadro da Sala de 
Conferências (Piso 0); 
E 215/04.1/034/CE � Diagrama unifilar: QCMG � Quadro Back-Office 
CMMG (Piso 0); 
E 215/04.1/035/CE � Diagrama unifilar: QPCMG - Quadro Parcial 
Front-Office CMMG (Piso 0); 
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E 215/04.1/036/CE � Diagrama unifilar: QF9.1 a 9.6 � Quadros de 
entrada das Fracções 9.1 a 9.6 (Piso 0) 
E 215/04.1/037/CE � Diagrama unifilar: QF9.7 a 9.8 � Quadros de 
entrada das Fracções 9.7 a 9.8 (Piso 0) 
E 215/04.1/038/CE � Diagrama unifilar: QF9.9 � Quadros de entrada da 
Fracção 9.9 (Piso 0) 
 

b) o mapa de quantidades rectificado; 

c) a alternativa da exigência do certificado de empreiteiro da 1.ª 

subcategoria da 1.ª categoria em classe que cubra o seu valor global por 

empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção 

tradicional em classe que cubra o seu valor global, em função do 

estabelecido no n.º 2 da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro; 

d) a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas de 30 dias, de 

acordo com o artigo 64º, nº 2 do CCP. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO CORRESPONDENTE A 

UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

CASAL DE MALTA. PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO. 

 
 
782 - Em 30 de Agosto de 2010, foi publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 168, a 

declaração de utilidade pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de 

uma parcela de terreno com 1320 m2, que se anexa. 
 
No prazo de 15 dias a contar dessa publicação deve a entidade expropriante apresentar proposta 

de montante indemnizatório ao expropriado (artigo 35º, n.º 1, do Código das Expropriações). 
 
Considerando que através de avaliação efectuada por perito da lista oficial a parcela 
expropriada foi avaliada em 97.197,54 euros, (relatório de 11 de Agosto de 2010). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea d), 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 35º, n.º 1, do Código das Expropriações, propor ao expropriado, Fernando 

Vicêncio Rosa, através de ofício registado com aviso de recepção, a atribuição de uma 

indemnização no valor de 97.197,54 euros (noventa e sete mil, cento e noventa e sete euros 

e cinquenta e quatro cêntimos), nos termos do relatório de avaliação do perito da lista 

oficial, que se dá por reproduzido e se anexa (Anexo 6). 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS DE MÚSICA E DANÇA DO SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 
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783 - Presente no sector cultural, mail, com registo de entrada E/6875/2010 datado de 
20/07/2010 do Sport Operário Marinhense, sito na Rua 25 de Abril nº 30, 2430-313 Marinha 
Grande, com o contribuinte nº 501 417 702, a solicitar apoio financeiro para o funcionamento 
das escolas de música e dança para o ano lectivo 2009/2010. 
 
O Sport Operário Marinhense, através das suas escolas de dança e música, promove o ensino 

especializado, cujos objectivos fundamentais são: 
- O desenvolvimento de competências de execução artística nas áreas da música e da dança; 
- O sentido estético dos alunos; 
- Desenvolvimento das capacidades críticas; 
- Promoção da inserção responsável na comunidade; 
- Desenvolvimento da autoconfiança, espírito de iniciativa, inovação e sensibilização para a 

defesa da cultura. 
 
As escolas funcionam de 1 de Outubro a 30 Junho e no ano de 2009/2010 frequentaram a 
Música 81 alunos e a Dança 45. 
As classes de Música (piano, violino, guitarra clássica, saxofone, clarinete, flauta e bateria), são 

leccionadas por 10 professores. 
A dança (clássica e contemporânea) é leccionada por 2 professores. 
 
A Associação associou aos documentos necessários à instrução do processo, o plano anual das 

escolas/aulas. 
O orçamento anual das iniciativas é de 55.069,30�, correspondente aos honorários dos 

professores de música, dança e despesas correntes de funcionamento/administrativas. 
O apoio financeiro solicitado é de 1.650�, para ajudar a custear as despesas com as escolas de 

dança e música. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e considerando que: 
 O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza recreativa, 

social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande; 
 Se trata de uma actividade cultural cujos principais objectivos são fundamentais para a 

inovação, hábitos culturais, promoção da cidadania, espírito crítico, sentido estético; 
 Que envolve cerca de 125 crianças do concelho, em actividades que desenvolvem 

competências para a inserção responsável dos jovens na comunidade; 
 Que promovem a cidadania e a identidade cultural da comunidade; 
 Que desenvolvem o concelho do ponto de vista cultural. 
 
Delibera ao abrigo da alínea b), do nº 4, do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada com as necessárias alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conceder o 
apoio financeiro de 1.498,50�, ao Sport Operário Marinhense, sito na Rua 25 de Abril nº 30, 

2430-313 Marinha Grande, com o contribuinte nº 501 417 702, conforme os regulamentos em 

vigor e os critérios de atribuição de subsídios às actividades culturais, regulamento aprovado 
em reunião de 29/08/1994, pontos B.5.3 e B.6.1, para a dança no valor de 405,00� (1,00�x45 

alunos = 45,00x9 meses) e para a música no valor de 1.093,50� (1,50�x81 alunos =121,50x9 

meses) num total de 1.498,50� (mil quatrocentos e noventa e oito euros e cinquenta 

cêntimos) para o funcionamento das escolas de dança e música. 
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A entidade obriga-se à apresentação de um relatório de actividades, no prazo de 60 dias 

(seguidos) com a componente financeira (relatório de receitas e despesas), onde devem 

ainda constar:  

Breve descrição da actividade desenvolvida; 

Número de alunos inscritos; 

Recortes de imprensa alusivos à actividade; 

Actuações diversas e fotos alusivas; 

Comentários/sugestões recebidas pelos pais/alunos;  

Outros elementos que enriqueçam o relatório, e no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro no prazo proposto. 

 

A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/112. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.   

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

784 - 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 16:45 

horas. 

 

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

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 


