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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia trinta de 

Setembro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos trinta 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 14:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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 2063/10 � PC N.º 16/09 � LISETE PIEDADE VINAGRE 

 

2. REQ. N.º 1195/10 � PC N.º 511/07 � MARIA LURDES LUZ EPIFANIO 

FRAGOSO 

 

3. REQ. N.º 3293/09 � PC N.º 817/05 � FERNANDO JOSÉ JESUS OLIVEIRA 

FERREIRA 

 

4. REQ. N.º 1903/10 � PC N.º 163/10 � VICTOR ARMÉNIO SANTOS OLIVEIRA 
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5. REQ. N.º 822/10 � PC N.º 66/10 � PAULO JORGE FERREIRA SOUSA 

 

6. REQ. N.º 2136/10 � PC N.º 218/09 � GERMANO DUARTE PEDRO 

 

7. REQ. N.º 2176/10 � PC N.º 221/08 � GUIDO CARVALHO DE SOUSA 

 

8. REQ. N.º 2226/10 � PC N.º 523/07 � HELENA MARGARIDA COTOVIO 

FERNANDES 

 

9. REQ. N.º 2120/10 � PC N.º 213/08 � LISA SOFIA OLIVEIRA AMADO 

 

10. REQ. N.º 1566/10 � PC N.º 594/06 � JOÃO CARVALHO FRIAS 

 

11. REQ. N.º 1819/10 � PC N.º 56/10 � CLÁUDIO FRANCISCO MARCELINO 

MOITA 

 

12. REQ. N.º 1308/09 � PC N.º 425/03 � CUMULATIVA � SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, S.A. 

 

13. REQ. N.º 1309/09 � PC N.º 425/03 � CUMULATIVA � SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, S.A. 

 

14. REQ. N.º 224/10 � PC N.º 161/06 � DIA PORTUGAL � SUPERMERCADOS, S.A. 

 

15. REQ. N.º 2124/10 � PC N.º 180/10 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 

 

16. REQ. N.º 1763/10 � PC N.º 265/04 � ANABELA PEREIRA COELHO 

 

17. REQ. N.º 995/10 � PC N.º 372/08 � FLÁVIO RAINHO COUTINHO BERNARDO 

 

18. REQ. N.º 4296/03 � PC N.º 615/02 � JOSÉ MANUEL GARRUCHO SOUSA 

 

19. REQ. N.º 1709/09 � PC N.º 344/08 � CATARINA LUISA RODRIGUES 

TEIXEIRA BELTRÃO 

 

20. REQ. N.º 1418/09 � PC N.º 379/08 � VITOR MANUEL CONSTÂNCIO SANTOS 

 

21. 20.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

22. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO REGIME 

JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO URBANA. 

 

23. SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE 

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

LEI N.º 64/2003, DE 23/08 E PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). PC Nº 822-10: 

JOSÉ AUGUSTO DIAS GOMES 
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24. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇO PÚBLICO POR MOTIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (ALVARÁ Nº 

187/07). PROCESSO DE CONSTRUÇÃO Nº 492/04, TITULADO PELA 

SOCIEDADE PRÉDIO MARINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. 

 

25. PROCESSO DISCIPLINAR N.º NG/PRD3/2010. ARQUIVAMENTO. 

 

26. PEDIDO DE APOIO EM FOTOCÓPIAS � GRUPO DESPORTIVO «OS 

VIDREIROS» 

 

27. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DAS RENDAS DO BAIRRO NOVO DO 

CAMARNAL 

 

28. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de sete processos de obras 

particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, 
pelo que os mesmos serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

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

assuntos, o que também foi aceite por todos. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho perguntou se houve algum problema com o 
concurso do edifício da Resinagem e se era verdade que tinha sido anulado.  
O Sr. Presidente respondeu que não há qualquer problema e que está tudo a correr bem 

e dentro do previsto. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira solicitou, no seguimento da abordagem que tinha 
feito em anterior reunião, informação sobre o ponto da situação relativamente à Zona 

Industrial da Marinha Grande. 
O Sr. Presidente respondeu que está a aguardar a vinda de um avaliador, enviado da 
parte do Ministério, para efectuar uma nova avaliação à parcela do Estado e à nossa, 

uma vez que a situação se alterou relativamente à altura em que foi feita a anterior 

avaliação. 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que subscreve a posição da Câmara, em 

seu nome pessoal e da CDU, uma vez que é dever do poder central facultar às regiões as 

condições para se desenvolverem, e sempre repudiou as condições injustas impostas 

pela anterior Direcção-Geral do Património. 
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1 - REQ. N.º 2063/10 � PC N.º 16/09 � LISETE PIEDADE VINAGRE 

 
 
785 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano, a levar a 

efeito sobre um prédio rústico, localizado em Figueira do Gomes, Freguesia de Moita, tendo 

em vista a constituição de nove lotes destinados à construção urbana. 
 
Presente parecer favorável à realização da operação urbanística pretendida, emitido pela 

CCDR-C (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro), do Ministério 

do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, nos termos do 

art. 42.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30/03, pelo facto da pretensão recair em área não abrangida por qualquer PMOT 

(Plano Municipal de Ordenamento do Território). 
 
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 aprovar o Projecto de Arquitectura referente à Operação de 

Loteamento Urbano de um prédio rústico sito em Figueira do Gomes, Freguesia de Moita, 

Concelho de Marinha Grande, com a área de 4.170,00m2, inscrito na matriz rústica sob o 

artigo n.º 1453 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 

n.º 670, nas seguintes condições: 

 

1. É autorizada a constituição de 9 lotes, numerados de 1 a 9, destinando-se à 

construção de moradias unifamiliares, com as seguintes características: 

 
LOTE N.º 1   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  411,30m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  20,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  72,00m2 

Área máxima total de implantação  192,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  20,00m2 

Área máxima de construção de anexos  72,00m2 

Área máxima total de construção  272,00m2 

Confrontações   

Norte  Mário José S. Monteiro 

Sul  Lote 2 

Nascente  Lote 4 

Poente  Rua 23 de Outubro 

 
LOTE N.º 2   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  460,80m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  20,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  72,00m2 

Área máxima total de implantação  192,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  20,00m2 

Área máxima de construção de anexos  72,00m2 

Área máxima total de construção  272,00m2 

Confrontações   
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Norte  Lote 1 

Sul  Lote 3 

Nascente  Lote 4 

Poente  Rua 23 de Outubro 

 
LOTE N.º 3   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  504,90m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  20,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  72,00m2 

Área máxima total de implantação  192,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  20,00m2 

Área máxima de construção de anexos  72,00m2 

Área máxima total de construção  272,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 2 

Sul  António Tomé Taborda 

Nascente  Lote 4 

Poente  Rua 23 de Outubro 

 
LOTE N.º 4   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  431,70m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  28,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  67,00m2 

Área máxima total de implantação  195,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  28,00m2 

Área máxima de construção de anexos  67,00m2 

Área máxima total de construção  275,00m2 

Confrontações   

Norte  Mário José Sousa Monteiro 

Sul  Rua da Primavera 

Nascente  Lote 5 

Poente  Lote 1, Lote 2, Lote 3 

 
LOTE N.º 5   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  425,30m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  28,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  68,00m2 

Área máxima total de implantação  196,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  28,00m2 

Área máxima de construção de anexos  68,00m2 

Área máxima total de construção  276,00m2 

Confrontações   

Norte  Maria José S. Monteiro 

Sul  Rua da Primavera 

Nascente  Lote 6 

Poente  Lote 4 

 
LOTE N.º 6   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a 

habitação 

Área do Lote  414,00m
2
 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m
2
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Área máxima de implantação de telheiro  28,00m
2
 

Área máxima de implantação de anexos  67,00m
2
 

Área máxima total de implantação  195,00m
2
 

Área máxima de construção de moradia  180,00m
2
 

Área máxima de construção de telheiro  28,00m
2
 

Área máxima de construção de anexos  67,00m
2
 

Área máxima total de construção  275,00m
2
 

Confrontações   

Norte  Mário José Sousa Monteiro 

Sul  Rua da Primavera 

Nascente  Lote 7 

Poente  Lote 5 

 
LOTE N.º 7   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  410,40m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  28,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  68,00m2 

Área máxima total de implantação  196,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  28,00m2 

Área máxima de construção de anexos  68,00m2 

Área máxima total de construção  276,00m2 

Confrontações   

Norte  Mário José Sousa Monteiro 

Sul  Rua da Primavera 

Nascente  Lote 8 

Poente  Lote 6 

 
LOTE N.º 8   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  405,00m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  28,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  67,00m2 

Área máxima total de implantação  195,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  28,00m2 

Área máxima de construção de anexos  67,00m2 

Área máxima total de construção  275,00m2 

Confrontações   

Norte  Mário José Sousa Monteiro 

Sul  Rua da Primavera 

Nascente  Lote 9 

Poente  Lote 7 

 
LOTE N.º 9   

Natureza  Moradia (1 fogo) 

Número de Pisos  2 Pisos (r/c e 1.º andar) destinados a habitação 

Área do Lote  413,00m2 

Área máxima de implantação de moradia  100,00m2 

Área máxima de implantação de telheiro  35,00m2 

Área máxima de implantação de anexos  56,00m2 

Área máxima total de implantação  191,00m2 

Área máxima de construção de moradia  180,00m2 

Área máxima de construção de telheiro  35,00m2 

Área máxima de construção de anexos  56,00m2 

Área máxima total de construção  271,00m2 

Confrontações   

Norte  Mário José Sousa Monteiro 

Sul  Rua da Primavera 

Nascente  António Vinagre 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 30/09/2010 

Acta n.º 25 

 

 8 

Poente  Lote 8 

 

 

2. Integrarão o domínio público as áreas a seguir descriminadas: 

 
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva      0,00m2 

Espaço para Equipamento de Utilização Colectiva       0,00m2 

Infra-estruturas Viárias  293,60m2 

Total  293,60m2 

 

3. Apresentação dos projectos e respectivos orçamentos das obras de urbanização, no 

prazo de seis meses a contar da data da notificação, tendo como referência o 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. 

 

4. As construções a erigir nos respectivos lotes terão de assegurar o cumprimento do 

R.G.E.U. (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), R.M.E.U. (Regulamento 

Municipal da Edificação e Urbanização), Regulamento Geral do Loteamento e 

demais legislação aplicável. 

 

5. A solução da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, para os lotes a 

constituir junto da Rua da Primavera, bem como a solução da Rede de Drenagem 

das Águas Residuais Pluviais, deverão prever a drenagem gravítica para os 

colectores existente na Rua 23 de Outubro, contendo todos os estudos necessários, 

incluindo perfis longitudinais dos colectores demonstrando aquela condição. 

 

Deliberou ainda informar o requerente que, nos termos dos artigos 43.º e 44.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, não 

havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à implantação de Espaços Verdes 

Públicos e Equipamentos de Utilização Colectiva, o requerente ficará obrigado ao 

pagamento de uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto nos 

artigos 126.º e 127.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 1195/10 � PC N.º 511/07 � MARIA LURDES LUZ EPIFANIO FRAGOSO 

 

 

786 - Presente Pedido de Licenciamento relativo à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional composto por 2 pisos e cave destinada a estacionamento automóvel, num total de 

11 fogos, de tipologias T3 e T4, em prédio urbano situado no Lugar de Areia Vermelha, Vieira 

de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, acompanhado de Projecto de Obras de Urbanização 

necessárias a dotar o prédio em causa das infra-estruturas correspondentes.     
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, bem como o Projecto de Obras de Urbanização e respectivos Orçamentos, aptos a 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de Arquitectura, Projecto de Obras de 

Urbanização e respectivos Orçamentos, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do art. 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, no valor de EUR 111.576,96 

(cento e onze mil quinhentos e setenta e seis euros e noventa e seis cêntimos), 

acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, referente às seguintes 

componentes: 

 
PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: � 41.727,51 

Rede de Abastecimento de Águas: � 9.267,86 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: � 2.150,00 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais: � 19.694,59 

Infra-Estruturas Eléctricas de Iluminação Pública: � 17.427,50 

Infra-Estruturas de Telecomunicações: � 8.555,00 

Infra-Estruturas de Gás: � 12.754,50 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR � 111.576,96 

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

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

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

n.º 26/2010, de 30/03. 

3. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja efectuada de 

acordo com a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 06/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 04/09, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 

30/11. 

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

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

verificação da sua implantação, sendo que o registo dessa deslocação no respectivo 

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

respectiva licença de utilização (autorização de utilização). 

5. Executar os demais arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários 

em consequência da realização da obra. 

 
Mais deliberou informar o requerente que, pelo facto da pretensão constituir uma 

operação geradora de um impacte semelhante a uma Operação de Loteamento, nos 

termos das alíneas b) e c) do art. 53.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, 

pelo facto do conjunto habitacional proposto apresentar quatro ou mais fracções 

destinadas a habitação, com acesso directo a partir do espaço exterior, envolvendo ainda 

uma sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas existentes, a pretensão ficará 

desde já sujeita ao pagamento da respectiva taxa de compensação prevista no 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 3293/09 � PC N.º 817/05 � FERNANDO JOSÉ JESUS OLIVEIRA 

FERREIRA 
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787 - Presente Processo de Licenciamento n.º 343/95, relativo à Remodelação de um Pavilhão, 

em prédio urbano situado na Rua Alfredo Gândara, Outeirinhos, Freguesia de Marinha Grande, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 08/06/1995, ao qual 

correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 732/95, de 06/10. 
 
Presente pedido de licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício Industrial, 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, 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. Peças escritas e desenhadas relativas à descrição das fracções e respectiva 

permilagem, de forma a poder ser emitida a certidão de sujeição do prédio ao Regime 

de Propriedade Horizontal. 

 
Mais deliberou informar o requerente dos seguintes aspectos: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 68.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10, o 

regime de licenciamento industrial aplicável à instalação do estabelecimento industrial 

de que é titular a firma �MGWAX � Transformação de Ceras, Lda.�, é o regime em 

vigor à data de entrada do pedido junto da entidade coordenadora. Deste modo, nos 

termos do disposto no n.º 2 do art. 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10/04, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 09/05, a autorização de 

utilização do estabelecimento �fica dependente da apresentação, pelo industrial, de 

cópia da licença de instalação ou de alteração do estabelecimento� emitida pela 

Direcção Regional da Economia do Centro, junto da Câmara Municipal. 

2. O exercício de actividade industrial do Tipo 3 fica sujeito ao cumprimento da 

obrigação de registo, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 40.º do Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29/10. 

3. Toda a actividade industrial a desenvolver no edifício deverá garantir o cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis, em matéria de higiene, ambiente, 

segurança e saúde no trabalho, não promovendo acções que possam de alguma forma 

dar lugar a fumos, ruídos, resíduos, cheiros ou criem condições de insalubridade, 

perturbem as condições de trânsito e estacionamento, nomeadamente com operações 

de circulação, carga e descarga ou acarretem agravados riscos de incêndio ou 

explosão, nos ternos do disposto no n.º 9 do art. 7.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal da Marinha Grande e n.º 4 do art. 40.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 

29/10. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1903/10 � PC N.º 163/10 � VICTOR ARMÉNIO SANTOS OLIVEIRA 
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788 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração de um Edifício 

de Habitação e Comércio, levado a efeito num prédio urbano da Rua dos Poços, Lameira de 
Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de 
licenciamento: 
PC n.º 42/92, em nome de Francelina Lourenço Esperança, relativo à obra de Construção de 

Edifício de Habitação e Comércio, levado a efeito no Lote n.º 5 do referido Loteamento 

Urbano, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 713/92, de 06/11. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o respectivo Projecto de 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

26/2010, de 30/03. 

2. Apresentação em igual período, de Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial, contendo a actualização da área do prédio (Lote n.º 5), em virtude da mesma 

ter sido alterada para 211,00m2 de acordo com o Alvará de Loteamento n.º 9/92.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 822/10 � PC N.º 66/10 � PAULO JORGE FERREIRA SOUSA 
 
 
789 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Muros de Vedação, 

a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º 

de Janeiro, Lugar Fonte Santa, 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 de peça gráfica à escala 1:200, contendo a representação do alinhamento 

do muro de vedação proposto, confinante com a Rua Sociedade de Beneficência e 

Recreio 1.º de Janeiro, estabelecido pelo alinhamento do muro de vedação existente na 

parcela confinante a Poente  

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

pintados, com as seguintes características: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

com o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão 
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até 1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da 

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

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

consequência da execução da obra, devendo o alinhamento do muro de vedação 

confinante com a via pública, ser definido no local pelos respectivos serviços da 

Câmara. 

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. 

 
 
6 - REQ. N.º 2136/10 � PC N.º 218/09 � GERMANO DUARTE PEDRO 
 
 
790 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

destinado a Habitação Unifamiliar, incluindo demolição de edificações existentes, a levar a 

efeito num prédio urbano localizado na Rua Campos do Liz, Lugar de Passagem, Freguesia de 

Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 24/06/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de declarações solicitadas no ponto 5 do anterior Ofício n.º 989/10, de 

24/08. 

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

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

com largura de 1,60 m e pavimentação da zona envolvente do arruamento confinante 

ao prédio, face à área de cedência proposta para alargamento.  

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, 
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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. 

 
 
7 - REQ. N.º 2176/10 � PC N.º 221/08 � GUIDO CARVALHO DE SOUSA 
 
 
791 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação, Anexos e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua 

Nova da Lagoa, Lugar de Rego da Garcia, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto 
de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

04/03/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

prédio confinante com a Rua Nova da Lagoa, cujo alinhamentos, materiais e 

dimensões deverão ser definidos pelos serviços camarários.  

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. 
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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: 

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

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

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

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

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

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, não havendo lugar a quaisquer cedências destinadas 

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

proprietário ficará obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, 

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

Edificação e Urbanização em vigor. 

2. 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. 

 
 
8 - REQ. N.º 2226/10 � PC N.º 523/07 � HELENA MARGARIDA COTOVIO 

FERNANDES 

 

 

792 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de Alterações levadas a efeito 
numa Moradia Unifamiliar existente, localizada num prédio urbano sito na Rua da Vitória, 

Lugar de Ordem, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

alinhamento e materiais, oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários 

sob solicitação atempada por parte do requerente. 
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2. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o decreto regulamentar n.º 8/90, de 

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

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

 

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. 

 

Deliberou ainda informar o requerente, que nos termos do n.º 6 do art. 54.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 2120/10 � PC N.º 213/08 � LISA SOFIA OLIVEIRA AMADO 
 
 
793 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua Fonte 

dos Ingleses, Lugar de Engenho, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de 

Obras de Construção n.º 57/09, de 27/02, válido até 17/02/2011. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura, Redes de Distribuição de 

Água, Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Águas Pluviais anteriormente aprovados, 

decorrentes das alterações efectuadas em obra, dispondo de informações técnicas dos serviços, 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de prova de posse de título de utilização dos recursos hídricos para 

captação de água subterrânea, face à permanência de poço no logradouro tardoz do 

prédio, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05. 

2. Apresentação de peça gráfica que explicite, de forma inequívoca, o cumprimento do 

art. 1360.º do Código Civil em vigor, respeitante ao terraço acessível ao nível do Piso 

0, sito sobre a estrema lateral esquerda do prédio. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 1566/10 � PC N.º 594/06 � JOÃO CARVALHO FRIAS 
 
 
794 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Alteração de Estabelecimento 

Comercial para Instalação de Estabelecimento de Bebidas, a levar a efeito num prédio urbano 

localizado na Urbanização da Portela, Freguesia de Marinha Grande, dispondo do Alvará de 

Licença de Construção n.º 209/09, de 30/12. 
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Presentes Projectos de Arquitectura e das Especialidades relativos às alterações efectuadas em 

obra, dispondo de parecer favorável condicionado emitido pelo Delegado de Saúde do ACES 

Pinhal Litoral II. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo de cumprimento das observações 

constantes do parecer do ACES Pinhal Litoral II, que se transcrevem: 
�� 
O estabelecimento deverá cumprir com o disposto nos normativos legais em vigor (Decreto Regulamentar n.º 

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

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

1. As instalações sanitárias destinadas ao público devem ser dotadas de lavatórios com sistema de 

accionamento de água não manual, uma vez que os trabalhadores também vão usufruir destas (n.º 2. Art. 

7.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008). 

�� 

 

Mais deliberou informar o requerente do seguinte: 

1. 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. 

2. Deverá ser dado cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído; 

3. A instalação de aparelhos de ar condicionado ou outros na fachada do prédio ou 

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

este tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 1819/10 � PC N.º 56/10 � CLÁUDIO FRANCISCO MARCELINO MOITA 

 
 
795 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1322/99, em nome de Cassiano Jesus Moita, 

posteriormente averbado em nome de Cláudio Francisco Marcelino Moita, referente à obra de 
Construção de uma Moradia Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua 

do Outeiro Laranjo, Lugar de Pilado, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará 

de Licença de Construção n.º 534/2000, de 27/07. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Construção de Anexo e das 

Alterações levadas a efeito no decorre da obra anteriormente licenciada, 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, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

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

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

26/2010, de 30/03. 

2. Apresentação em igual período, de peça gráfica referente ao piso habitacional, 

demonstrativa do cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08, ao nível da 

instalação sanitária destinada a pessoas com mobilidade condicionada.  

 
Mais deliberou informar o requerente, que nos termos do n.º 6 do art. 54.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

a concessão da respectiva Autorização de Utilização, ficará dependente da realização de 

prévia vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 1308/09 � PC N.º 425/03 � CUMULATIVA � SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, S.A. 

 
 
796 - Presente requerimento de Cumulativa � Sociedade Imobiliária, S.A., titular do Processo 

de Licenciamento n.º 425/03, referente à obra de Construção de um Edifício Comercial, levada 

a efeito ao abrigo do Alvará de Obras de Construção n.º 139/05, de 20/05, no prédio urbano sito 

na Av. Dr. José Henriques Vareda, Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, a solicitar a 

recepção provisória das obras de urbanização realizadas no âmbito das condicionantes impostas 

ao referido licenciamento, nomeadamente as referentes à execução de um colector pluvial. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do respectivo Auto de Recepção Provisória, a Câmara 

deliberou aceitar a recepção provisória das obras de urbanização supra referidas, 

conforme auto anexo e mandar libertar 90% do montante da Garantia Bancária n.º 

317021, datada de 18 de Março de 2005, do Banco Espírito Santo, no valor de EUR. 

53.574,69 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro euros e sessenta e nove 

cêntimos), ficando retidos 10% da referida garantia bancária, no montante de EUR. 

5.357,47 (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos), até à 

recepção definitiva das referidas obras de urbanização.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 1309/09 � PC N.º 425/03 � CUMULATIVA � SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, S.A. 

 
 
797 - Presente requerimento de Cumulativa � Sociedade Imobiliária, S.A., titular do Processo 

de Licenciamento n.º 425/03, referente à obra de Construção de um Edifício Comercial, levada 

a efeito ao abrigo do Alvará de Obras de Construção n.º 139/05, de 20/05, no prédio urbano sito 

na Av. Dr. José Henriques Vareda, Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, a solicitar a 

recepção provisória das obras de urbanização realizadas no âmbito das condicionantes impostas 
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ao referido licenciamento, nomeadamente as referentes à execução do Prolongamento da Av. 

da Liberdade. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do respectivo Auto de Recepção Provisória, a Câmara 

deliberou aceitar a recepção provisória das obras de urbanização supra referidas, 

conforme auto anexo e mandar libertar 90% do montante da Garantia Bancária n.º 

317023, datada de 18 de Março de 2005, do Banco Espírito Santo, no valor de EUR. 

235.805,76 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinco euros e setenta e seis 

cêntimos), ficando retidos 10% da referida garantia bancária, no montante de EUR. 

23.580,58 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta euros e cinquenta e oito cêntimos), até à 

recepção definitiva das referidas obras de urbanização.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 224/10 � PC N.º 161/06 � DIA PORTUGAL � SUPERMERCADOS, S.A. 

 
 
798 - Presente requerimento de Dia Portugal � Supermercados, S.A., titular do Processo de 
Licenciamento n.º 161/06, referente à obra de Construção de um Edifício Comercial, levada a 

efeito ao abrigo do Alvará de Obras de Construção n.º 251/07, de 03/09, no prédio urbano sito 
na Estrada da Nazaré, Freguesia de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisória das obras 

de urbanização realizadas no âmbito das condicionantes impostas ao referido licenciamento, 

nomeadamente as referentes à execução da Infra-estrutura Viária paralela à E.N. 242, da Rede 

de Abastecimento de Águas, da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e da Rede 

de Drenagem de Águas Pluviais. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do respectivo Auto de Recepção Provisória, a Câmara 

deliberou aceitar a recepção provisória das obras de urbanização supra referidas, 

conforme auto anexo e mandar libertar 90% do montante das seguintes garantias 

bancárias: 

 

1. Garantia Bancária n.º PT 00359140032883993, datada de 22 de Agosto de 2007, da 

Caixa Geral de Depósitos, no valor de EUR. 72.097,80 (setenta e dois mil, noventa e 

sete euros e oitenta cêntimos), referente à execução da Infra-estrutura Viária paralela 

à E.N. 242, ficando retidos 10% da referida garantia bancária, no montante de EUR. 

7.209,78 (sete mil, duzentos e nove euros e setenta e oito cêntimos), até à recepção 

definitiva das referidas obras de urbanização. 

2. Garantia Bancária n.º PT 00359140032882193, datada de 22 de Agosto de 2007, da 

Caixa Geral de Depósitos, no valor de EUR. 4.452,00 (quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta e dois euros), referente à execução da Rede de Abastecimento de Águas, 

ficando retidos 10% da referida garantia bancária, no montante de EUR. 445,20 

(quatrocentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos), até à recepção definitiva das 

referidas obras de urbanização. 

3. Garantia Bancária n.º PT 00359140032881393, datada de 22 de Agosto de 2007, da 

Caixa Geral de Depósitos, no valor de EUR. 3.140,00 (três mil cento e quarenta euros), 
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referente à execução da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, ficando 

retidos 10% da referida garantia bancária, no montante de EUR. 314,00 (trezentos e 

catorze euros), até à recepção definitiva das referidas obras de urbanização. 

4. Garantia Bancária n.º PT 00359140032884893, datada de 22 de Agosto de 2007, da 

Caixa Geral de Depósitos, no valor de EUR. 235.270,00 (duzentos e trinta e cinco mil, 

duzentos e setenta euros), referente à execução da Rede de Drenagem de Águas 

Pluviais, ficando retidos 10% da referida garantia bancária, no montante de EUR. 

23.527,00 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e sete euros), até à recepção definitiva 

das referidas obras de urbanização. 

 

Mais deliberou mandar libertar a totalidade do montante da Garantia Bancária n.º PT 

00359140032885693, datada de 23 de Agosto de 2007, da Caixa Geral de Depósitos, no 

valor de EUR. 255.160,84 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta euros e 

oitenta e quatro cêntimos), referente a 83% do valor inerente à requalificação do troço 

viário entre as rotundas da Amieirinha, a Sul e da Av. Eng. Arala Pinto, a Norte, valor 

apurado face à perspectiva que existia na altura, da construção do estabelecimento 

comercial �Feira Nova�, tendo em consideração o facto de, no âmbito do presente 

processo, o requerente ter comparticipado os restantes 17% do valor total, no valor de 

EUR. 52.262,86 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois euros e oitenta e seis 

cêntimos), conforme guia de pagamento n.º 2/7775/9616, datada de 27 de Agosto de 2007.        

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 2124/10 � PC N.º 180/10 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 
 
 
799 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com tapumes, por um período de 180 dias, 

numa área de 32,00m
2, para execução da obra de Alteração e Ampliação de Moradia 

Unifamiliar existente, localizada na Praça Afonso Lopes Vieira, São Pedro de Moel, Freguesia 

de Marinha Grande, no âmbito do Processo de Licenciamento n.º 100/07, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 153/10, válido até 22/09/2011, 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 tapumes, por um 

período de 180 dias, numa área de 32,00m
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, de acordo com o art. 94.º do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, as obras de 

construção civil nas praias do Concelho, serão suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, 

devendo estar concluídas, à data do início do prazo de suspensão referido, todas as acções 

de desobstrução da via pública. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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16 - REQ. N.º 1763/10 � PC N.º 265/04 � ANABELA PEREIRA COELHO 

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

Habitacional e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano localizado no Lugar de 

Areia Vermelha, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuído Alvará de 

Licença de Construção n.º 70/07, de 05/03. 
 
Presente requerimento a solicitar a emissão de Certidão comprovativa de se encontrarem 

preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de Propriedade 

Horizontal, nos termos do art. 1415.º do Código Civil, dispondo da respectiva informação 

técnica dos serviços. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou mandar emitir a Certidão requerida, para que o edifício possa ser 

submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos da informação técnica 

anexa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 995/10 � PC N.º 372/08 � FLÁVIO RAINHO COUTINHO BERNARDO 

 
 
801 - 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 localizado em 

Charnequinha, Freguesia de Moita, dispondo de pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, 

comunicados através do Ofício n.º 99/10, de 28/01. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

designadamente por ausência de ��arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento 

de água e saneamento��, constituindo a obra projectada ��comprovadamente, uma 

sobrecarga incompatível para as infra-estruturas existentes.�.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 4296/03 � PC N.º 615/02 � JOSÉ MANUEL GARRUCHO SOUSA 

 
 
802 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Unidade 
Industrial, a levar a efeito num prédio rústico localizado no Brejo das Aves, Freguesia de 

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

Ofício n.º 450/10, de 29/04. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, por 

��ausência de arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e 

saneamento�� constituindo a obra projectada ��comprovadamente, uma sobrecarga 

incompatível para as infra-estruturas existentes.� 

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

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

Ofício n.º 450/10, de 29/04, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 1709/09 � PC N.º 344/08 � CATARINA LUISA RODRIGUES TEIXEIRA 

BELTRÃO 

 
 
803 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Legalização da Alteração e 

Ampliação de um Anexo, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua Helena Lopes 

Vieira, Lugar de São Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres 
técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 504/10, de 10/05. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do art. 

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

26/2010, de 30/03, por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

a) N.º 6 do art. 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande 

em vigor, por a presente pretensão exceder a percentagem de ocupação máxima de 

5%. 

b) N.º 1 do art. 12.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, por omissão 

do(s) número(s) do(s) processo(s) camarário(s) existente(s), relativo ao 

licenciamento de todos os polígonos implantados sobre o prédio, face à presente 

pretensão de licenciamento de alteração/ampliação do condomínio. 

2. A pretensão ��ser susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, designadamente em 

resultado da desconformidade com�� as demais edificações implantadas sobre o 

território envolvente, atendendo à proposta de cobertura em material �telha tipo 

sandwich em chapa de cor vermelho� do referido anexo. 

 

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

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

Ofício n.º 504/10, de 10/05, com prorrogação de prazo deferido por despacho do Sr. 

Presidente datado de 05/07/2010, comunicado através do Ofício n.º 780/10, de 09/07, sem 

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

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

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

documentarem fotograficamente o local objecto da presente pretensão, para 
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posteriormente o Gabinete de Apoio Jurídico analisar e enquadrar o eventual 

procedimento sancionatório aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

20 - REQ. N.º 1418/09 � PC N.º 379/08 � VITOR MANUEL CONSTÂNCIO SANTOS 

 
 
804 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Legalização da Alteração de 

Edifício Habitacional, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua dos Naturais, Lugar 

de São Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos 

serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1356/09, de 27/08. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

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

1. Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande (n.º 6 do art. 5.º), ao 

propor aumento de área de ocupação da parcela, agravando assim a percentagem de 

ocupação actualmente existente. 

2. Regulamento Geral das Edificações Urbanas (n.º 1 do art. 66.º), ao não respeitar em 

determinados compartimentos, as áreas mínimas exigidas para as edificações de 

tipologia T2. 

3. Regulamento Geral das Edificações Urbanas (n.º 1 do art. 84.º), ao não respeitar o 

número de peças mínimas exigidas nas instalações sanitárias. 

4. Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, ao não prever a existência de pelo menos uma 

instalação sanitária que satisfaça as condições exigidas no n.º 3.3.4 da Secção 3.3 do 

Capítulo 3 do Anexo ao referido diploma. 

 

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

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

Ofício n.º 1356/09, de 27/08, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

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

documentarem fotograficamente o local objecto da presente pretensão, para 

posteriormente o Gabinete de Apoio Jurídico analisar e enquadrar o eventual 

procedimento sancionatório aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - 20.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
805 - Presente proposta da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
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16ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 169.149,61 euros nos 
reforços e de 169.149,61 euros nas anulações; 
15ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 330.500,00 euros 
nos reforços, e de 330.500,00 euros nas anulações.  
15ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 62.033,00 euros 
nos reforços, e de 51.980,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 20ª 

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

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO 

DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO URBANA. 

 

 

806 - Considerando: 
 A necessidade e o empenho do Município em proporcionar respostas céleres e justas às 

solicitações dos utentes. 
 O pronto cumprimento das obrigações e uma gestão mais célere e desburocratizada dos 

procedimentos administrativos. 
 Apenas uma actuação mais célere e desburocratizada no âmbito dos procedimentos 

administrativos promove a defesa e a efectivação dos direitos dos cidadãos e o respeito 

pelas suas necessidades, tornando viáveis as suas iniciativas. 
 As operações de destaque previstas nos nºs 4 e 5 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro encontram-se isentas de procedimento de controlo prévio por parte 

da Administração, resumindo-se a actuação da Câmara Municipal na verificação dos 

requisitos previstos nos preceitos normativos supra invocados. 
 

A Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no nº 9 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, em conjugação com o disposto na alínea d) 

do n.º 7 do art. 64º e no nº 1 do art. 65º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delegar no seu Presidente, Álvaro Manuel Marques 

Pereira a competência para emitir a certidão comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque prevista no nº 9 do art. 6º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

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

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



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 30/09/2010 

Acta n.º 25 

 

 24 

23/08 E PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). PC Nº 822-10: JOSÉ AUGUSTO DIAS 

GOMES 

 

 

807 - Presente requerimento de José Augusto Dias Gomes, contribuinte nº 182 085 120, 

residente na Rua Central, nº 73, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a 

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

Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8446 e descrito na 

Conservatória de Registo Predial sob o nº 11627. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente certidão emitida pela Conservatória de Registo Predial. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presente informação jurídica I/1403/2010, de 20/09/2010. 
  

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) José Augusto Dias Gomes, residente na Rua Central, nº 73, Garcia, freguesia e concelho da 

Marinha Grande, na qualidade de proprietário, vem requerer à Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de 

Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 (Lei das Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio 

rústico sito em Linhais, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz sob o artigo 
n.º 8446 da freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o 

nº 11627. 
   

b) O prédio em causa em causa é composto de terra de semeadura com 180 videiras e 10 

fruteiras em formação, apresentando uma área de 1536,2 m². 
 
c) Pretende o requerente proceder à transmissão do prédio rústico, originando tal negócio 

jurídico uma situação de compropriedade, em três partes, de acordo com o requerimento 

apresentado na S.O.P. em 03/09/2010 (registo nº 2096/2010). 

 

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

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

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

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 

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

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 
 
f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao 

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

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

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

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

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

celebração do negócio jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais 

concretamente à celebração da escritura de doação do artigo rústico nº 8446, propriedade de 
José Augusto Dias Gomes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO POR MOTIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (ALVARÁ Nº 187/07). 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO Nº 492/04, TITULADO PELA SOCIEDADE PRÉDIO 

MARINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. 

 
 

808 - Presente Processo nº 297/07: Ocupação da via pública. 
Presente informação Jurídica I/1222/2010, de 10/08/2010. 
  

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 

a) No âmbito do processo de licenciamento de obras particulares ao qual foi atribuído o nº 

492/04, titulado pela sociedade Prédio Marinha � Construção Civil, Lda., foi licenciada 

a ocupação de espaço público por motivo de execução em reunião de câmara de 

18/05/2007; 
b) Foi emitido alvará de licença de ocupação de espaço público por motivo de execução de 

obras nº 187/07 em 27/12/2007; 
c) A referida licença apresentava a seguinte validade: de 27/12/2007 a 22/12/2008; 
d) Encontra-se há muito decorrido o prazo concedido para a ocupação do espaço público; 
e) O espaço público se mantém ocupado com materiais de construção, grua e tapumes; 
f) O não pagamento das taxas devidas pela ocupação do espaço público que tem vindo a 

ser feita no local; 
g) Foi remetido ofício nº S/5026/2010, de 17/08/2010, a notificar a sociedade Prédio 

Marinha � Construção Civil Lda., em sede de audiência prévia, da intenção desta 

Câmara Municipal declarar a caducidade da licença de ocupação de espaço público por 

motivo de execução de obras, titulada pelo alvará de licença nº 187/07, concedendo-lhe 
o prazo de 10 dias para se pronunciar sobre a mesma; 

h) Decorrido o prazo conferido à sociedade Prédio Marinha � Construção Civil Lda. para 

que esta se pronunciasse sobre a referida intenção, constatou-se que não foi apresentada 

qualquer resposta, não foram requeridas diligências complementares nem juntos 

quaisquer documentos. 
 

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

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, declarar a caducidade da 
licença de ocupação de espaço público (alvará de licença nº 187/07) por motivo de execução 

das obras a que respeitam o PC nº 492/04, em que é titular a sociedade Prédio Marinha � 
Construção Civil, Lda. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - PROCESSO DISCIPLINAR N.º NG/PRD3/2010. ARQUIVAMENTO. 

 

 

809 - Considerando que por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, datado de 9 de Julho de 2010, com n.º 219/GP/AP/2010, foi instaurado ao abrigo do 

disposto no artigo 41.º do Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas, 

aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro1, processo disciplinar contra a trabalhadora 
Aldina Ferreira da Silva Gaio, que exerce funções de Assistente Técnico no Gabinete 

Ambiental, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, processo esse ao qual foi atribuído o 

número NG/PRD3/2010. 
 

Considerando que concluída a instrução, foi elaborado o relatório final, nos termos do 

preceituado no n.º 1 do artigo 48.º do referido Estatuto; 
 
Considerando que no relatório final é proposto, atento o princípio de in dúbio pró reo, o 

arquivamento dos correspondentes autos; 
 
Considerando que os fundamentos de facto e de direito constantes daquele relatório fazem 

parte integrante da presente Deliberação; 
 
Considerando que o arquivamento dos processos disciplinares é da competência do órgão 

executivo, sendo esta indelegável, nos termos dos artigos 14.º, n. 
os 4 e 6 e 54.º, n.º 3, do 

Estatuto Disciplinar; 
 

Esta Câmara Municipal delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo 14.º n.º 4 

do Estatuto Disciplinar, mediante escrutínio secreto, nos termos do artigo 90.º, n.º 3 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o 
seguinte: 
 

 Arquivar o processo disciplinar instaurado contra a trabalhadora Aldina Ferreira da 
Silva Gaio, titular da categoria de Assistente Técnico, a exercer funções no Gabinete 

Ambiental, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos com os fundamentos 

constantes do Relatório Final (fls. 27 a 30 do Processo Disciplinar n.º NG/PRD3/2010); 
 
 Notificar, nos termos do artigo 57.º do Estatuto Disciplinar, a arguida e a instrutora, da 

presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção, 

mediante realização de escrutínio secreto. 

 

 

26 - PEDIDO DE APOIO EM FOTOCÓPIAS � GRUPO DESPORTIVO «OS 

VIDREIROS» 

 
 

                                                           
1
 Todas as referências legais sem indicação da sua origem devem considerar-se reportado a este. 
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810 - Presente informação n.º I/1380/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 15/09/2010, dando conta de um pedido de apoio em fotocópias 

apresentado pelo Grupo Desportivo «Os Vidreiros», em ofício enviado à Câmara datado de 02 

de Agosto.   
 

A Câmara apreciou a informação anexa e considerando que se trata de uma entidade sem 

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

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

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

n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

conceder ao Grupo Desportivo «Os Vidreiros», NIF: 500885044, um apoio de mil (1000) 

fotocópias a ceder durante o ano civil de 2010, enquanto subsídio em espécie cujo valor 

estimado é de seiscentos e trinta euros (630,00 �) ao valor unitário de sessenta e três 

cêntimos (0,63 �) conforme previsto no n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município da Marinha Grande. 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com quatro votos a favor e três abstenções dos 

Srs. Vereadores da CDU. 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstenho-me não por discordar de que se apoie a entidade, mas por entender que a fórmula 

de cálculo lesa a própria colectividade.� 

 

Esta declaração foi subscrita pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho e pelo Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 

 

 

27 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DAS RENDAS DO BAIRRO NOVO DO CAMARNAL 

 
 
811 - Presente informação n.º 1391/2010 do Sector de Habitação Social da Divisão de Acção 

Social, Educação e Desporto, datada de 17/09/2010, a dar conta da necessidade de actualização 

anual de algumas rendas de habitação social, para vigorarem a partir de Novembro do corrente 

ano. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, 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.º 64.º 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das seguintes rendas:  

 

1 - R.ª Adriano Marques Nobre 
 

MORADOR LOTE N.º DATA CONTRATO RENDA/09 RENDA/10 

Graça Maria Nascimento 20 12 04/11/2004 14,08� 10,38� 
Maria Adelaide Bernardes 18 24 04/11/2004 20,11� 20,42� 
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Maria Capitolina Lourenço 17 30 04/11/2004 66,32� 61,98� 
Arminda de Jesus Dinis 7 51 04/11/2004 148,37� 60,04� 
Maria da Ascensão Carmo 13 76 04/11/2004 57,09� 57,80� 
Maria Alice de Jesus 12 82 04/11/2004 47,85� 48,45� 
Maria Adelina Veiga 4 85 04/11/2004 26,25� 21,75� 
Lina Alexandra Pereira 2 97 04/11/2004 53,60� 46,31� 
Judite Pardal Gato 1 105 04/11/2004 20,69� 46,70� 
Rui Martins Silva 8 45 04/11/2004 91,83� 100,57� 

 
 
2 - Rua António Lopes 
 

MORADOR LOTE N.º DATA CONTRATO RENDA/09 RENDA/10 

Diamantina P. Henriques 42 4 04/11/2004 70,85� 70,03� 
Pedro Manuel Carmo 30 29 04/11/2004 35,20� 38,20� 
Avelino Sousa Santos 29 35 04/11/2004 20,32� 22,12� 
Licínia Gomes da Cruz 37 52 04/11/2004 4,50� 20,12� 
Letícia Fernandes Correia 26 55 04/11/2004 97,32� 98,54� 
M.ª da Conceição Alvadia 33 78 21/10/2004 14,78� 14,28� 

 
 
3 - Rua Bairro do Camarnal 
 

MORADOR LOTE N.º DATA CONTRATO RENDA/09 RENDA/10 

João Lucas Henriques 50 50 04/11/2004 49,47� 50,09� 

 
Mais delibera ainda que as rendas acima citadas, entrem em vigor a partir de  Novembro 

do corrente ano. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

28 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

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

1.491.783,35 � (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e três euros e 

trinta e cinco cêntimos).  
 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 







812 - 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 2100/10 � PC N.º 181/10 � NOSTRIMO � COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS, S.A. E OUTROS 
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2. REQ. N.º 1981/10 � PC N.º 120/10 � JOANA CRISTÓVÃO OLIVEIRA 

MARTINS 

 
3. REQ. N.º 2284/10 � PC N.º 337/07 � JOAQUIM ALVES DA CRUZ, LDA. 

 
4. REQ. N.º 2490/08 � PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 
5. REQ. N.º 1923/10 � PC N.º 165/10 � EMÍDIO DE SOUSA E SILVA 

 
6. REQ. N.º 2132/10 � PC N.º 182/10 � CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VENEZA 

 

7. REQ. N.º 2243/10 � PC N.º 190/10 � CEC � COMUNICAÇÃO E 

COMPUTADORES, S.A. 

 

8. �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 

4)� - ADJUDICAÇÃO 

 

9. 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. ACEITAÇÃO. 

 

10. 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. ACEITAÇÃO. 
 

 

 
 

 

1 - REQ. N.º 2100/10 � PC N.º 181/10 � NOSTRIMO � COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS, S.A. E OUTROS 

 
 
813 - Presente Processo de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano, levada 

a efeito no Lugar de Várzea, Freguesia de Marinha Grande, titulada pelo Alvará de Loteamento 

n.º 58/77, de 22/09, no âmbito do Processo n.º 735/77, datado de 25/05. 
 
Presente Pedido de Alteração simplificada à licença da referida operação de loteamento, 

apresentado em nome dos actuais proprietários de todos os lotes envolvidos, respeitante apenas 

à correcção da delimitação da configuração inicial do prédio que esteve na origem da 

constituição dos Lotes 1, 2 e 3, mantendo-se a sua área inicial, áreas dos lotes constituídos e 

respectivas confrontações, dispondo de informações técnicas dos serviços que atestam estarem 

preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do processo a simples Deliberação de 

Câmara, nos termos do n.º 8 do art. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a alteração proposta ao Loteamento Urbano titulado pelo 

Alvará n.º 58/77, de 22/09, prevendo a correcção da delimitação da configuração inicial do 

prédio que esteve na origem da constituição dos Lotes 1, 2 e 3, mantendo-se a sua área 

inicial, áreas dos lotes constituídos e respectivas confrontações, tendo em consideração o 

disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, pelo facto da mesma não consubstanciar qualquer 

alteração aos parâmetros urbanísticos ou utilização constantes de plano municipal de 

ordenamento do território, ou quaisquer outras formalidades ou condicionalismos 

subjacentes, face à inalterabilidade das demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e anteriores condições estabelecidas no âmbito o licenciamento referido. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 1981/10 � PC N.º 120/10 � JOANA CRISTÓVÃO OLIVEIRA MARTINS 

 
 
814 - Presente Processo de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano, levada 

a efeito no Lugar de Várzea, Freguesia de Marinha Grande, titulada pelo Alvará de Loteamento 

n.º 58/77, de 22/09, no âmbito do Processo n.º 735/77, datado de 25/05. 
 
Presente Pedido de Alteração simplificada à licença da referida operação de loteamento, 

pressupondo a correcção da delimitação da configuração inicial do prédio que esteve na origem 

da constituição dos Lotes 1, 2 e 3, por forma a não colidir com a delimitação do prédio objecto 

da presente pretensão, aprovada por simples Deliberação tomada em Reunião de Câmara 

realizada em 30/09/2010. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração/Ampliação de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação existentes, em prédio urbano localizado na Rua Miguel Torga, 

Lugar de Várzea, Freguesia de Marinha Grande, 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, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do 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 exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

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

com a largura variável proposta e pavimentação da zona envolvente do arruamento 

confinante ao prédio, face à área de cedência proposta para alargamento. 

 

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 2284/10 � PC N.º 337/07 � JOAQUIM ALVES DA CRUZ, LDA. 

 
 
815 - 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 anteriores, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/09/2010. 
 

Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriormente aprovados, 

devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e 

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

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 

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

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

se verificarem por necessários em consequência da realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 2490/08 � PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 

 

816 - Presente requerimento n.º 2490/09, de 14/08, relativo ao Pedido de Licenciamento da 

Alteração e Ampliação um Edifício Industrial e submissão ao regime de Propriedade 

Horizontal do prédio localizado na Rua do Casal do Lebre, em Relvinhas, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26/02/2009, aprovando o 

licenciamento da alteração e ampliação do referido edifício, cujo teor se transcreve: 
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�Presente o processo de obras n.º 544/05, referente ao licenciamento da construção de um edifício industrial, 

localizado na Rua do Casal do Lebre, em Relvinhas, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
Presente informação técnica que atesta estarem as alterações efectuadas, aptas a merecerem aprovação. 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à legalização e ampliação das alterações de um 

edifício industrial, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 

 

2. Apresentação de comprovativo de entrada do pedido de licenciamento industrial, junto da Direcção Regional 

de Economia do Centro, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 9 de Maio, sem o qual não poderá ser emitido o respectivo 

alvará de autorização de utilização.� 

 

Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 
legais necessários à emissão da Certidão de Propriedade Horizontal requerida. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou mandar emitir a Certidão requerida, para que o edifício possa ser 

submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos da respectiva informação 

técnica. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1923/10 � PC N.º 165/10 � EMÍDIO DE SOUSA E SILVA 

 
 
817 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício de Habitação 

Unifamiliar existente e respectivos Anexos, localizado num prédio urbano sito na Travessa da 

Bela Vista, Freguesia de Moita. 
 
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 da notificação, dos 

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

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

26/2010, de 30/03. 

 

2. Apresentação em igual período, de peças desenhadas rectificativas relativas à 

localização do bidé e da sanita da instalação sanitária acessível, de forma a garantir 

um afastamento mínimo entre as referidas peças sanitárias que permita a sua 

utilização por parte de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com o 

dimensionamento previsto no n.º 3 do ponto 3.3.4 do Anexo ao Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 08/08. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
6 - REQ. N.º 2132/10 � PC N.º 182/10 � CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VENEZA 

 
 
818 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com andaimes de 4 andares, por um período 

de 60 dias, numa área de 80,00m
2, para pintura da fachada de um edifício existente, localizado 

na Rua Manuel Pereira Roldão, 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 de 4 

andares, por um período dois meses, numa área de 80,00m
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. 

 

 

7 - REQ. N.º 2243/10 � PC N.º 190/10 � CEC � COMUNICAÇÃO E COMPUTADORES, 

S.A. 

 
 
819 - Presente pedido de Ocupação da Via Pública com grua, por um período de um dia, numa 

área de 87,50m
2, para substituição de armário de telecomunicações existente, em zona 

adjacente ao Hotel Cristal Vieira Praia & SPA, localizado na Avenida Marginal, Praia da 
Vieira, Freguesia de Vieira Leiria, 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 grua, por um 

período de mínimo de um mês, numa área de 87,50m
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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 4)� - 
ADJUDICAÇÃO 

 
 
820 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �Requalificação de 

diversos arruamentos na Várzea � Rua Natália Correia e Troço da Rua Miguel Torga (Antiga 

rua 4)�, relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação do contrato à proposta 

apresentada pelo concorrente �Lenaprédio, Lda.�, pelo valor de 378.000,00� (trezentos setenta 

oito mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 8 meses. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 

fundamentos de facto e de direito constantes dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 

prévia escrita, delibera adjudicar ao concorrente �Lenaprédio, Lda.�, pelo valor de 

378.000,00 euros (trezentos setenta oito mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

e prazo de execução de 8 meses, a empreitada de �Requalificação de diversos arruamentos 

na Várzea � Rua Natália Correia e Troço da Rua Miguel Torga (Antiga Rua 4)�, de 

acordo com os artigos 148.º, 73.º, n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos 

Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

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

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 36.º, n.º 1, 98.º, n.º 1, 102.º e 

109.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, e com o artigo 29.º, n.º 1, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delegar no seu Presidente a competência para aprovar a 

minuta do contrato, depois de comprovada a prestação da caução pelo adjudicatário, e 

apreciar e decidir eventuais reclamações sobre a mesma minuta. 

 

Mais delibera designar como directora da fiscalização a Eng.ª. Edite Moniz, que será 

coadjuvada pela Eng.ª. Sara Vidal. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.  

 

 

9 - 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. ACEITAÇÃO. 
 
 
821 - Em 16 de Setembro de 2010, a Câmara Municipal deliberou 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 
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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. 
 
Na sequência da deliberação camarária, de 16 de Setembro de 2010, foi proposta a aquisição da 

parcela de terreno, por via de direito privado, pelo valor constante da avaliação efectuada por 
perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11.º, n.º 2, do Código das Expropriações. Em 

reunião realizada com o expropriado foi obtida a respectiva concordância com a proposta de 

aquisição formulada, seguindo-se os trâmites necessários à sua formalização. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 11.º, n.ºs 1 e 7, do 

Código das Expropriações, adquirir, por via de direito privado, pelo valor de setecentos e 

cinquenta e seis euros, 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. 

 

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

ciclistas, integrando-se no domínio público municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - 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. ACEITAÇÃO. 
 
 
822 - Em 16 de Setembro de 2010, a Câmara Municipal deliberou 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 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 
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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. 
 
Na sequência da deliberação camarária, de 16 de Setembro de 2010, foi proposta a aquisição da 

parcela de terreno, por via de direito privado, pelo valor constante da avaliação efectuada por 

perito da lista oficial, de acordo com o artigo 11.º, n.º 2, do Código das Expropriações. 
 
O expropriado respondeu e foi possível, na sequência de diversas diligências, acordar num 

valor para a aquisição que ascende a cinco mil euros, verba que se encontra cabimentada. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 11.º, n.ºs 1 e 7, do 

Código das Expropriações, adquirir, por via de direito privado, pelo valor de cinco mil 

euros, 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 nascente, Manuel Batista; a sul, Caminho Público; e a poente, 

estrada. 

 

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

ciclistas, integrando-se no domínio público municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

823 - 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 16:00 

horas. 

 

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

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

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

 

O Presidente 
 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 


