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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia doze de 

Agosto de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos doze dias do mês de Agosto 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:  
 

 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

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

relacionada.  
    

Os Srs. Vereadores Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho e Dr.ª Alexandra Filipa de 
Araújo Seara Dengucho não estiveram presentes por se encontrarem de férias. 
 

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 1279/10 � PC N.º 42/10 � MOLDEBASE � ESTRUTURAS E MOLDES 

PARA A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA. 

 

2. REQ. N.º 1613/10 � PC N.º 12/10 � HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA. 

 

3. REQ. N.º 1723/10 � PC N.º 93/10 � OLGA LOLA FILIPE PIMENTA 

 

4. REQ. N.º 1790/10 � PC N.º 163/08 � ROGÉRIO MIRANDA GERMANO 

 

5. REQ. N.º 1511/10 � PC N.º 129/10 � FERNANDA JESUS FERREIRA 
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6. REQ. N.º 1409/10 � PC N.º 163/09 � PLASTIGA � COMERCIALIZAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO DE MOLDES, LDA. 
 

7. REQ. N.º 1814/10 � PC N.º 28/10 � JOSÉ DOS SANTOS CRUZ 
 

8. REQ. N.º 1363/10 � PC N.º 132/09 � SECUNDINO MARTINS MARCELINO 

 

9. REQ. N.º 1836/10 � PC N.º 387/06 � MORGADO RUIVO & FILHOS, LDA. 

 

10. REQ. N.º 1925/10 � PC N.º 160/09 � HUGO JOSÉ BATISTA ROSA 

 

11. REQ. N.º 1924/10 � PC N.º 197/09 � HUGO JOSÉ BATISTA ROSA 

 

12. REQ. N.º 1737/10 � PC N.º 133/09 � GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

13. REQ. N.º 1858/10 � PC N.º 139/05 � JOÃO CARLOS CUNHA CRUZ 

 

14. REQ. N.º 1743/10 � PC N.º 646/07 � ADELINO DIONISIO CLARA SILVA 

 

15. REQ. N.º 1696/10 � PC N.º 219/08 � ANTÓNIO FERREIRA DINIZ BAROSEIRO 

 

16. REQ. N.º 1916/10 � PC N.º 394/08 � CARVALHEIRO & CRUZ � SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA. 

 

17. REQ. N.º 1913/10 � PC N.º 205/08 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

18. REQ. N.º 1914/10 � PC N.º 55/10 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

19. REQ. N.º 1808/10 � PC N.º 270/09 � ADÍLIA AUGUSTA GODINHO ROSADO 

 

20. REQ. N.º 1758/10 � PC N.º 78/08 � ANTÓNIO AIRES RAMOS FERRAZ 

 

21. REQ. N.º 1713/10 � PC N.º 305/08 � CONCEIÇÃO JESUS FERREIRA 

VARALONGA RAINHO 

 

22. REQ. N.º 1638/10 � PC N.º 647/06 � JOAQUIM DOS SANTOS ROLO 

 

23. REQ. N.º 1690/10 � PC N.º 435/06 � TROCA DE SONHOS, LDA. 

 

24. REQ. N.º 1820/10 � PC N.º 647/07 � LUIS FERNANDO SILVA CLEMENTE 

 

25. REQ. N.º 1860/10 � PC N.º 73/07 � CORDEIRO, SILVA E CORDEIRO, LDA. 

 

26. REQ. N.º 625/10 � PC N.º 721/07 � PEDRO MIGUEL VIEIRA MARIA SILVA 

 

27. REQ. N.º 1818/10 � PC N.º 108/10 � MANUEL PEDROSA GOMES NUNO 
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28. REQ. N.º 1712/10 � PC N.º 104/10 � ANTÓNIO AZEVEDO MACHADO SOARES 

 

29. REQ. N.º 967/10 � PC N.º 887/01 � CARLA SOFIA GIL SANTOS 

 

30. REQ. N.º 733/10 � PC N.º 54/10 � VECOGEST, LDA. 

 

31. REQ. N.º 1469/10 � PC N.º 150/10 � MRG � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 

LDA. 

 

32. REQ. N.º 832/10 � PC N.º 32/09 � LUÍS FERNANDO FERREIRA GANDARA 

SILVA 

 

33. RUA DA INDÚSTRIA � APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

 

34. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO ADICIONAL 

 

35. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 231/AP/SGAE/2010. CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03/2010 

 

36. REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA. DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

 

37. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO E 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LECTIVO 2010/2011 � 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO 

DE MINUTA DO CONTRATO NO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

 

38. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

08/07-DIRM 

 

39. �REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS�. REVOGAÇÃO. 

 

40. �REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS�. ACORDO DE 

PARCERIA 

 

41. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A 

EXPROPRIAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � 

TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA 

 

42. 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 
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LEI N.º 64/2003, DE 23/08 E PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). PC Nº 281-10: 

RAFAELA CARINA CARVALHO SANTOS. 
 

43. 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 731-10: 

ÁLVARO SILVA VENTURA E CUSTÓDIA GUERRA. 
 

44. 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 732-10: 

ÁLVARO SILVA VENTURA E CUSTÓDIA GUERRA. 
 

45. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � ROSIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 
 

46. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � BAMBI CAFÉ� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

47. GABINETE MÉDICO � PEDIDO DE APOIO. 

 

48. VI TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL � PEDIDO 

DE APOIO 

 

49. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO � ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO 
 

50. RESUMO DE TESOURARIA 

 







 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 
 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de quatro 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 sete 

assuntos, o que também foi aceite por todos. 
 

 O Sr. Presidente solicitou ainda a apreciação e votação de uma modificação aos 

documentos previsionais de 2010, o que também foi aceite por todos, tendo a mesma 

sido votada de imediato, dado a sua urgência. 
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17.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

 
634 - Presente proposta da 17ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
14ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 129.730,00 euros nos 
reforços e de 129.730,00 euros nas anulações; 
13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 99.500,00 euros 
nos reforços, e de 99.500,00 euros nas anulações.  
13ª Alteração de Actividades Municipais para 2010 no valor de 24.170,00 euros nos 
reforços, e de 28.170,00 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 17ª 

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. 

 
 

 O Sr. Presidente distribuiu a todos os membros do executivo cópia de uma nota à 

comunicação social relativa à passagem de uma etapa da 72.ª Volta a Portugal em 

Bicicleta pela Praia e vila de Vieira de Leiria, sem que para tal tenha sido contactada a 
Câmara da Marinha Grande. Os responsáveis da organização já apresentaram um 

pedido de desculpas pelo lapso, só que nada mais podia ser feito, senão alertar a 

população para o facto de o trânsito estar encerrado entre as 13:30 horas e as 17:00 

horas no próximo dia 14/08/2010.

 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira perguntou se havia algo de novo sobre a Zona 
Industrial. 
O Sr. Presidente respondeu que não há nada de novo, e que na próxima semana irá a 

Lisboa tratar deste assunto. 
 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos disse que discorda das obras de beneficiação do 

quartel dos Bombeiros da Marinha Grande porque pensa que os Bombeiros deveriam 
sair do local onde se encontram, uma vez que entende que esta localização impede e 

atrofia a revitalização do centro histórico. 
O Sr. Presidente respondeu que é urgente melhorar as instalações, para o que contam 
com um financiamento de 75%, enquanto que o apoio financeiro para a construção só é 

concedido a quartéis com mais de 35 anos, o que não é o caso.  
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1 - REQ. N.º 1279/10 � PC N.º 42/10 � MOLDEBASE � ESTRUTURAS E MOLDES 

PARA A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA. 
 
 
635 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de um 

Estabelecimento Industrial existente, localizado na Rua da Serração, Lugar de Guarda Nova, 

Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedentes os seguintes processos de 
licenciamento: 
PC n.º 1315/1984, relativo à obra de Ampliação e Remodelação de Edifício Industrial existente, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/01/1985, ao qual 

correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 584/1985, de 12/07; 
PC n.º 414/1998, relativo à obra de Construção de um Muro de Vedação, aprovado por 

Despacho da Vereadora do Urbanismo datado de 30/07/1998, ao qual correspondeu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção n.º 625/1998, de 04/09; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

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

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

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

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

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 43.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10, as alterações efectuadas ao estabelecimento industrial 

ficam sujeitas a notificação à entidade licenciadora, nos termos dos artigos 46.º e 47.º do 

supracitado diploma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 1613/10 � PC N.º 12/10 � HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA. 
 
 
636 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Fracção existente 

prevendo a mudança de uso para Instalação de um Estabelecimento de Prestação de Serviços 

(Oficina de Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis � Pneus), localizado num 
edifício da Rua da Marinha Pequena, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedente o 

seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 459/2000, relativo à obra de Construção de um Edifício destinado a Armazéns, à qual 

correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 709/2001, de 19/09 e Alvará 

de Licença de Construção (Alteração) n.º 522/2002, de 02/07, e a atribuição das Licenças de 

Utilização n.º 258/2002, de 19/07 e n.º 234/2004, de 09/08. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

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

seis meses, a contar da data de notificação, dos Projectos das Especialidades aplicáveis, de 
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acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, sendo que o Projecto da 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, deverá dotar o edifício de um sistema 

de decantação de hidrocarbonetos � câmara retentora de hidrocarbonetos, localizada tão 

próximo quanto possível dos locais produtores de efluentes a tratar e em zona acessível, 

de modo a permitir a sua inspecção periódica e oportuna remoção das matérias retidas e 

dimensionar a(s) câmara(s) retentora(s) de modo a ter(em) volume e área de superfície 

livre adequados ao caudal afluente e ao teor de hidrocarbonetos a reter. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da Autorização de Utilização, a 

entidade exploradora deverá proceder à apresentação da Declaração Prévia prevista no 

art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal, com cópia à DGAE � 

Direcção-Geral das Actividades Económicas, elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, na qual se responsabiliza 

que o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 1723/10 � PC N.º 93/10 � OLGA LOLA FILIPE PIMENTA 
 
 
637 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Legalização de Edifício de 

Armazém com adaptação para Estabelecimento de Comércio a Retalho, localizado no Largo da 

República, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, tendo como antecedente o seguinte 
processo de licenciamento: 
PC n.º 655/1949, em nome de Maria Maltesa, relativo à obra de Construção de um Armazém, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 24/10/1949, à qual 

correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 244/1949, de 31/10. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

60/2007, de 04/09. 

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

Predial, contendo a rectificação da área dos prédios envolvidos na operação 

urbanística. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da Autorização de Utilização, a 

entidade exploradora deverá proceder à apresentação da Declaração Prévia prevista no 

art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal, com cópia à DGAE � 

Direcção-Geral das Actividades Económicas, elaborada e instruída de acordo com o 
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modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, na qual se responsabiliza 

que o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1790/10 � PC N.º 163/08 � ROGÉRIO MIRANDA GERMANO 
 
 
638 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Armazém existente, 

com adaptação para comercialização de produtos fitofarmacêuticos em complemento da 

actividade principal do estabelecimento existente, localizado na Rua de Leiria, Lugar de 
Barqueiro, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de 
licenciamento: 
PC n.º 1436/1998, relativo à obra de Ampliação de Edifício de Comércio e Construção de 1.º 

Andar destinado a Habitação, à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 438/2000, de 16/06 e Alvará de Licença de Construção n.º 505/2001, de 30/07, e 

a atribuição da Licença de Utilização n.º 49/2005, de 14/03. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

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

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

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

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, sendo que o Projecto da 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, deverá contemplar um sistema 

autónomo de recolha, tratamento e acondicionamento das águas resultantes das lavagens 

de pavimentos das zonas de armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da Autorização de Utilização, deverá 

apresentar a Declaração Prévia prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da 

Câmara Municipal, com cópia à DGAE � Direcção-Geral das Actividades Económicas, 

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

790/2007, de 23/07, na qual se responsabiliza que o estabelecimento cumpre todos os 

requisitos adequados ao exercício da actividade, uma vez que a declaração anteriormente 

apresentada, com o requerimento n.º 1403/08, de 30/04, é referente ao estabelecimento 

existente antes de aprovada a alteração em apreço. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1511/10 � PC N.º 129/10 � FERNANDA JESUS FERREIRA 
 
 
639 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Edifício de Armazém 

existente, tendo em vista a sua adaptação para Estabelecimento Industrial, localizado na Rua 
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42, Lugar de Trutas, Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedentes os seguintes 
processos de licenciamento: 
PC n.º 1890/1978, relativo à obra de Construção de um Barracão, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/01/1979, ao qual correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção n.º 58/1979, de 17/01; 
PC n.º 112/1992, relativo à obra de Ampliação de Instalações Sanitárias num Armazém 

existente, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 24/06/1992, 

ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 486/1992, de 23/07; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

60/2007, de 04/09. 

2. Apresentação em igual período, dos seguintes elementos: 

a) Termos de Responsabilidade do Autor do Projecto de Arquitectura e Coordenador 

de Projecto, elaborados de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

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

de 04/09; 

b) Fotografia do imóvel, de acordo com o previsto na alínea i) do n.º 1 do art. 63.º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 

Grande, por se tratar de processo de legalização. 

c) Peças desenhadas que incluam pormenores construtivos, à escala adequada, ou 

outros elementos gráficos esclarecendo a solução adoptada para a cobertura. 

Tanto nas peças desenhadas como na memória descritiva, as referências à 

cobertura do edifício não permitem aferir o cumprimento dos aspectos 

relacionados com as condições mínimas de salubridade e qualidade dos locais de 

trabalho, devendo o projecto contemplar, se assim se justificar, obras que 

rectifiquem o existente; 

d) Esquema de Ventilação das Instalações Sanitárias; 

e) Elementos gráficos que demonstrem o cumprimento do 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, no que respeita ao receptáculo 

postal. 

3. Dar cumprimento ao preceituado na legislação sobre o ruído. 

4. Garantir que a actividade instalada não agrava as condições de incompatibilidade 

com os usos vizinhos, nomeadamente dando lugar a fumos, ruídos, cheiros ou criem 

condições de insalubridade, perturbem as condições de trânsito e estacionamento ou 

acarretem riscos agravados de incêndio ou explosão. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, compete à entidade exploradora, após a 

emissão da autorização de utilização, apresentar junto da Câmara Municipal, formulário 

de Registo de Actividade Industrial devidamente preenchido e acompanhado dos 

documentos previstos nos números 2 e 3 do art. 40.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29/10, 

cujo modelo se encontra disponível no sítio da Internet ou na Secretaria de Obras 

Particulares da Câmara Municipal da Marinha Grande. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/08/2010 

Acta n.º 21 

 

 11 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 1409/10 � PC N.º 163/09 � PLASTIGA � COMERCIALIZAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO DE MOLDES, LDA. 
 
 
640 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de uma 

Moradia Unifamiliar existente, localizado na Avenida da Liberdade, São Pedro de Moel, 

Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedentes os seguintes processos de 
licenciamento: 
PC n.º 850/51, relativo à obra de Construção de uma Moradia Unifamiliar, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 22/11/1951, ao qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 57/1952, de 31/03; 
PC n.º 1046/1961, relativo à obra de Alteração e Ampliação de uma Moradia Unifamiliar 

existente, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 22/05/1961, 

ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 386/1961, de 21/07; 
PC n.º 574/1978, relativo à obra de Alteração e Ampliação de uma Moradia Unifamiliar 

existente, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 17/04/1979, 

ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 464/1979, de 30/04; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

60/2007, de 04/09. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 1814/10 � PC N.º 28/10 � JOSÉ DOS SANTOS CRUZ 
 
 
641 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Central de Pesagem, 
composta por uma cabine de pesagem, uma instalação sanitária e um escritório, a levar a efeito 

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

Grande, para complemento ao funcionamento de uma balança exterior de pesagem. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, a actividade a exercer nos prédios contíguos, 

corresponde ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05/09 (Regime Geral da 

Gestão de Resíduos), cujo processo deverá decorrer junto da entidade licenciadora 

(APA/MAOT � Agência Portuguesa do Ambiente do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 1363/10 � PC N.º 132/09 � SECUNDINO MARTINS MARCELINO 
 
 
642 - Presente Processo de Licenciamento n.º 869/97, em nome de Marcolino Inácio 

Marcelino, referente à obra de Construção de uma Moradia Unifamiliar e Destaque de Parcela, 

levada a efeito na parcela remanescente de um prédio urbano localizado entre a Rua da 

Sociedade Desportiva e Cultural das Trutas e a Rua do Alto Alentejo, no Lugar de Trutas, 
Freguesia de Marinha Grande, averbado em nome de Susana Catarina dos Santos Martins, a 
que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 518/98, de 22/07 e a 

atribuição da Licença de Utilização n.º 287/99, de 16/11. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 487/04, em nome de Marcolino Inácio Marcelino, 

referente ao licenciamento de um estabelecimento de comércio a retalho de alimentos para 

animais e artigos de drogaria, levado a efeito numa edificação existente, localizada na parcela 
destacada do prédio anteriormente referido, sito na Rua do Alto Alentejo, Lugar de Trutas, 

Freguesia de Marinha Grande, a que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 24/2006, de 11/01 e a atribuição da Licença de Utilização n.º 70/06, de 03/04. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de edifício 

destinado a instalação de estabelecimento de comércio a retalho de alimentos para animais e 

produtos fitofarmacêuticos, 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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/06. 
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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 Memória Descritiva relativa ao Projecto da Rede de Abastecimento 

de Águas, contendo a designação correcta do tipo de obra, bem como Peça Gráfica 

relativa ao Projecto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, contendo a 

representação da caixa de ramal e respectiva profundidade, conforme solicitado nos 

segundo e quarto pontos do anterior Ofício n.º 404/10, de 16/04. 

2. Cumprimento dos aspectos referidos pelo Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral 

II e pelo Gabinete Veterinário Municipal, cujas observações se transcrevem: 

2.1. Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II: 

� Devem ser cumpridas todas as normas e regulamentos em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro, Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto e 

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

- O �escritório� é considerado um local de trabalho e como tal, uma vez que é um 

compartimento sem aberturas directas para o exterior (janelas/clarabóias), deve ser 

provido de iluminação e ventilação artificiais sendo que a renovação de ar deverá ser 

adequada à dimensão e função do espaço.� 

2.2. Gabinete Veterinário Municipal: 

�[�] deverá ser dado conhecimento ao requerente da obrigatoriedade do cumprimento 

dos pontos abaixo enunciados: 

1. Regulamento (CE) n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Janeiro, que estabelece as normas gerais de higiene dos alimentos para animais, 

condições e disposições para garantir a rastreabilidade dos alimentos para animais 

e condições e disposições para o registo e aprovação dos estabelecimentos; 

2. Os operadores das empresas do sector dos alimentos para animais que se dediquem 

à venda a retalho de alimentos para animais, deverão solicitar à Direcção-Geral de 

Veterinária o seu registo, mediante requerimento dirigido ao Director-Geral de 

Veterinária (Mod. 568/DGV), que junto se anexa. O referido requerimento deverá 

ser acompanhado por declaração electrónica das finanças (comprovativo de inicio 

de actividade); 

3. Condições mínimas para retalhistas do sector da alimentação animal emanadas 

pela Direcção-Geral de Veterinária (em anexo).� 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 1836/10 � PC N.º 387/06 � MORGADO RUIVO & FILHOS, LDA. 

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

Habitação e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio rústico localizado em Bregieiras, 
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Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Obras de Construção n.º 38/09, de 

09/02. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 
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 o condicionalismo da execução de todos os arranjos 

exteriores que se vierem a verificar em consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 1925/10 � PC N.º 160/09 � HUGO JOSÉ BATISTA ROSA 
 
 
644 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Legalização e Alteração de uma 

Moradia Unifamiliar existente, localizada num prédio urbano da Rua dos Fundidores, Lugar de 

Pero Neto, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território datado de 09/10/2009. 
 
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, com a alteração que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação dos elementos solicitados na alínea b) do ponto 1.2 e ponto 1.4 do Ofício 

n.º 806/10, de 15/07. 

2. Execução do passeio, na extensão total da parcela a destacar, confinante com a Rua dos 

Fundidores, nas seguintes condições:  

a) Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m, cor areia, 

devendo o requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso; 

b) Deverá o espelho do lancil ficar a 0,14m acima do pavimento, devendo rebaixar para 

0,06 m na entrada da garagem numa distância de 3,50m; 

c) Na execução dos passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico 

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

crescimento das ervas. 

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

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

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

pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 
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4. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

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

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

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

das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 1924/10 � PC N.º 197/09 � HUGO JOSÉ BATISTA ROSA 
 
 
645 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Destaque de uma Parcela, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua 

dos Fundidores, lugar de Pero Neto, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território datado de 09/10/2009. 
 
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, com a alteração que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Execução do passeio, na extensão total da parcela a destacar, confinante com a Rua dos 

Fundidores, nas seguintes condições:  

a) Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m, cor areia, 

devendo o requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso; 

b) Deverá o espelho do lancil ficar a 0,14m acima do pavimento, devendo rebaixar para 

0,06 m na entrada da garagem numa distância de 3,50m; 

c) Na execução dos passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 1737/10 � PC N.º 133/09 � GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
646 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1406/98, relativo à obra de Alteração e 

Ampliação de um Pavilhão destinado a Armazém e Serviços, situado na Rua 5 de Outubro, 

Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de Licença de Utilização n.º 74/01, de 

11/04. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à Alteração do referido Edifício de Armazém e 

Serviços para Instalação de Farmácia e Posto de Colheitas, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

01/04/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
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 peças desenhada de sobreposição de amarelos e vermelhos, 

correspondente à Planta do Piso, que inclua as alterações finais propostas 

relativamente ao projecto de arquitectura. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/08/2010 

Acta n.º 21 

 

 17 

2. Apresentação de Projecto da Rede de Gás, por este não se enquadrar no âmbito das 

isenções previstas nos números 2 e 3 do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10/12. 

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

consequência da realização da obra, informando-se que o ramal de ligação de água no 

local é de diâmetro 32mm e o ramal de ligação de águas residuais domésticas é de 

200mm. 

 

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 maioria, com 2 votos a favor, do Sr. Vice-Presidente e da 

Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira, e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. António 

Santos e Dr. Vítor Pereira.  

 

O Sr. Presidente esteve ausente da discussão e votação do presente processo, tendo sido 

substituído pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

O Sr. Vice-Presidente reiterou a declaração de voto proferida na reunião de 01/04/2010, 

que foi também subscrita pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira. 

 
 
13 - REQ. N.º 1858/10 � PC N.º 139/05 � JOÃO CARLOS CUNHA CRUZ 
 

 

647 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício de 

Habitação e Comercio, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Vieira de Leiria, 
Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 26/06/2008. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
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. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra, nomeadamente passeio na totalidade das frentes 

do terreno, ao longo da Rua Manuel Pereira Roldão e Rua Vieira de Leiria, com as 

dimensões e alinhamentos a definir no local pelos serviços respectivos da Câmara. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 
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3. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o requerente 

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

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. 

 

 
14 - REQ. N.º 1743/10 � PC N.º 646/07 � ADELINO DIONISIO CLARA SILVA 
 
 
648 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício de 

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

dos Vidreiros, Freguesia de Vieira de Leiria, 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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de peça gráfica (perfil) relativa ao Projecto de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, contendo a indicação das cotas do terreno e profundidade das 

caixas de visita até à caixa de ramal de ligação (inclusive). 

2. Apresentação de peça gráfica relativa ao Projecto de Estabilidade, contendo a 

representação da planta de fundações, devidamente cotada. 

3. Os muros de vedação deverão situados entre estremas, de ligação do edifício ao anexo 

destinado a garagens, deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, não podendo exceder a altura de 1,80m, contados a partir da cota natural do 

terreno, de acordo com o n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas. 

4. Executar 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 do Vidreiro, incluindo a gare de estacionamento proposta, cujos 

alinhamentos, materiais e dimensões deverão ser definidos pelos serviços técnicos 

camarários. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 
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06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 1696/10 � PC N.º 219/08 � ANTÓNIO FERREIRA DINIZ BAROSEIRO 
 
 
649 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua das 

Fontainhas, Lugar de Comeira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território datado de 31/08/2009. 
 
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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

alinhamento e materiais deverão ser definidos pelos respectivos serviços técnicos da 

Câmara, sendo que o passeio proposto confinante com a Rua das Fontainhas, deverá 

dar continuidade ao passeio existente a Sul, não devendo ser interrompido na zona de 

entrada para a rua comum de acesso. Deverá ainda prever a pavimentação daquela 

rua de acesso comum, em blocos de betão ou calçada gro9ssa, na extensão total 

confinante com o terreno, executada sobrelevada relativamente à Rua das Fontainhas, 

à mesma cota do passeio.  

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas; 
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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 as alíneas c) e d) do n.º 4 da 

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

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 1916/10 � PC N.º 394/08 � CARVALHEIRO & CRUZ � SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA. 
 
 
650 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua 

Lamarão, Lugar da 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, com a alteração que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

obra. 

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

pintados. 

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 1913/10 � PC N.º 205/08 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
651 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Bloco 

Habitacional de 3 Fogos, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua do Vale, Lugar 

de Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 05/05/2009. 
 
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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação à escala 1/200, contendo a representação da 

localização da bateria de receptáculos postais, bateria de contadores de água, 

rectificação de cota planimétrica relativa à distância entre o eixo da via e o início do 

passeio proposto, a delimitação e menção da área final do prédio e da delimitação da 

área de cedência ao domínio público. 

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua do Vale, e 

demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da obra, cujos 

alinhamento e dimensão deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos 

camarários a solicitar pelo requerente no decorrer da obra, devendo desde já cumprir 

com as seguintes prescrições: 

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

lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m, cor areia, 

devendo o requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso; 
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b) O espelho do lancil deverá ficar a 0,14m acima do pavimento, rebaixando para 

0,06m na entrada da garagem numa distância de 3,50m; 

c) Na execução do passeio deverá considerar-se a colocação de película de plástico 

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

crescimento das ervas. 

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

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

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

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

das Edificações Urbanas. No muro entre estremas, quando confinante com espaço 

público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.50m, a contar do 

limite do passeio, não podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1.80m. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 1914/10 � PC N.º 55/10 � TRADILUSA � EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
652 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito no Lote n.º 11, constituído 

ao abrigo do Alvará de Loteamento n.º 01/06, concedido a Urbifix � Sociedade de 
Investimentos e Construções Imobiliárias, Lda., localizado na Rua Sociedade Recreativa 1.º de 

Maio, Lugar da Comeira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 15/07/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a alteração dada pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Execução de todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

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

pintados. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 1808/10 � PC N.º 270/09 � ADÍLIA AUGUSTA GODINHO ROSADO 
 
 
653 - 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 na Rua 

Dr. Artur Neto de Barros, Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de 

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

em 09/06/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 
04/06. 
 
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. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do 

terreno, com a dimensão de 1,60m, sendo o seu alinhamento definido no local pelos 

serviços respectivos da Câmara. 

2. As águas pluviais deverão ser recolhidas através de um poço de 

infiltração/armazenamento de águas pluviais para que estas possam ser reutilizadas 

para regas e lavagens, promovendo assim a redução dos caudais de ponta afluentes ao 

futuro sistema público de drenagem de águas pluviais. 

3. Apresentação de declaração do técnico responsável pelo Projecto de ITED, emitida 

pela respectiva associação pro9fissional, de forma a dar cumprimento ao estabelecido 
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no n.º 3 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 

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

pintados, nas condições propostas, sendo que os muros de vedação situados entre 

estremas, não poderão exceder a altura de 1,80m, contados a partir da cota natural do 

terreno que vedam. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 1758/10 � PC N.º 78/08 � ANTÓNIO AIRES RAMOS FERRAZ 
 
 
654 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação, Anexos e Muros de Vedação, composto por dois fogos, levada a efeito num prédio 

localizado na Rua 42, Lugar de Trutas, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 5/10, de 12/01. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anterior, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara Realizada em 24/06/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades decorrentes das alterações introduzidas ao Projecto de 

Arquitectura, 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. 
 
Presente alteração/correcção ao Projecto de Alterações de Arquitectura anteriormente 
aprovado, dispondo de informações técnicas dos serviços, que atestam estarem aptas a 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os arranjos 
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exteriores que se vierem a verificar por necessários em consequência da realização da 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 1713/10 � PC N.º 305/08 � CONCEIÇÃO JESUS FERREIRA 

VARALONGA RAINHO 
 
 
655 - 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 na Rua 

das Rosas da Pedra de Cima, Lugar da Pedra, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 
Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, 
Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território datado de 01/06/2009. 
 
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, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/06. 
 
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 arranjos exteriores previstos, a executar pelo requerente sobre o espaço a ceder ao 

domínio público, deverão respeitar as seguintes condições de execução:  

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

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

devendo o requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em 

betuminoso. Quanto ao estacionamento, os materiais a aplicar devem ser lancil de 

betão de 0,08x0,20m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,08m cor natural; 

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

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

de estacionamento. Na execução dos passeios deverá ser considerada a colocação de 

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

modo a evitar o crescimento das ervas; 

c) O alinhamento do passeio deverá ser oportunamente solicitado pelo requerente aos 

serviços técnicos desta câmara;  

d) Deverá manter a valeta existente em funcionamento, para tal será necessário 

executar um colector pluvial em betão de diâmetro 400 mm, o qual será ligado ao 

colector pluvial a realizar no âmbito dos Processos n.º 727/07 e n.º 726/07, incluindo 

se necessário a colocação de caixas de visita de diâmetro de 1.00m com tampas de 

ferro fundido da classe D400, as quais deverão ser colocadas todos os 60m ou nas 

mudanças de direcção do colector. Sempre que seja realizada uma caixa de visita, o 

requerente deverá ainda colocar um sumidouro junto ao lancil com ligação à caixa;  

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

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

podendo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0.70m, de 
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acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal 

das Edificações Urbanas. No muro entre estremas, quando confinante com espaço 

público, deverá aplicar-se a alínea anterior numa extensão de até 1.50m, a contar do 

limite do passeio, não podendo exceder, no restante perímetro, a altura de 1.80m.  

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - REQ. N.º 1638/10 � PC N.º 647/06 � JOAQUIM DOS SANTOS ROLO 
 
 
656 - Presente Processo de Licenciamento n.º 193/04, relativo à obra de Construção de 1.º 

andar sobre rés-do-chão existente de edifício de habitação unifamiliar, situado na Rua da Foz, 

Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual correspondeu a emissão do Alvará de 

Licença de Construção n.º 36/95, de 13/01, com posterior prorrogação n.º 521/95, de 24/07. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Construção de Anexos de 

apoio à habitação existente, 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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da 

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

consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respectivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - REQ. N.º 1690/10 � PC N.º 435/06 � TROCA DE SONHOS, LDA. 
 
 
657 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Moradia 

Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua 

de Ansião, Lugar de Trutas, Freguesia de Marinha Grande, à qual correspondeu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção n.º 40/08, de 14/02, com posterior prorrogação datada de 

24/02/2010, válida até 04/08/2010. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 

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 Planta de Implantação à escala 1/200, desenhada sobre levantamento 

topográfico do terreno e área envolvente, com indicação das dimensões e área do 

terreno, (inicial e final), com cotas altimétricas, contendo a implantação do edifício 

projectado, incluindo corpos balançados, escadas, varandas, indicação da localização 

do contador de água e receptáculo postal. 

2. Apresentação de Planta de Localização à escala 1/2000, com indicação dos limites do 

prédio e de todas as construções requeridas sob o presente processo de licenciamento 

municipal, nos termos previstos na alínea a) do n.º 2 do art. 9.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - REQ. N.º 1820/10 � PC N.º 647/07 � LUIS FERNANDO SILVA CLEMENTE 
 
 
658 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação, levada a efeito na Rua do Algarve, Lugar de 

Trutas, Freguesia da Marinha grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de 

Construção n.º 61/09, de 02/03. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anterior, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

18/02/2010. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades, decorrentes das alterações 

introduzidas ao Projecto de Arquitectura, 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 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

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

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

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - REQ. N.º 1860/10 � PC N.º 73/07 � CORDEIRO, SILVA E CORDEIRO, LDA. 
 
 
659 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício de 

Habitacional e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano localizado na Rua da 

Industria, Ribeiras, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 249/08, de 24/11. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anterior, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

26/11/2009. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades anteriores, decorrente das 

alterações efectuadas ao Projecto de Arquitectura, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Alterações 
aos 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 Termos de Responsabilidade elaborados de acordo com o solicitado 

no ponto 2 do anterior Ofício n.º 1855/09, de 11/12. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - REQ. N.º 625/10 � PC N.º 721/07 � PEDRO MIGUEL VIEIRA MARIA SILVA 
 
 
660 - Presente Comunicação Prévia referente ao destaque de parcela a levar a efeito sobre um 

prédio rústico localizado na Rua dos Sabugueiros, Lugar de Picassinos, Freguesia da Marinha 
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Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 04/06/2009, relativo à proposta de edificação de habitação unifamiliar 

e muros de vedação, constante do processo em epígrafe.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou admitir a Comunicação Prévia referente à Operação de Destaque em 

referência, por se encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do 

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

04/06, sendo que na respectiva certidão de destaque a emitir para efeitos de registo 

predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, deverá constar: 

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

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

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

26/2010, de 30/03, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 780m2 admissível para a parcela 

remanescente com uma área total de 1300m2, face à aplicação do índice de construção 

bruto de 0.6, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal da Marinha Grande em vigor.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - REQ. N.º 1818/10 � PC N.º 108/10 � MANUEL PEDROSA GOMES NUNO 
 
 
661 - Presentes Pedidos de Licenciamento e de Comunicação Prévia referentes à obra de 

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

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

Nunes Duarte, Lugar das Sítias, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

seguintes elementos:  

a) Projectos das Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

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

04/09. 

b) Prova de posse de título de utilização dos recursos hídricos para captação de água 

subterrânea, face a permanência de poço sobre a parcela remanescente do prédio, 

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

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

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

sua verificação.  

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

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

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

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

pintados.  

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

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

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

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

utilização. 

6. No cumprimento das condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

certidão de destaque a emitir para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 9 

daquele diploma, deverá constar: 

a) Inscrição do ónus de não fraccionamento das parcelas resultantes do destaque, por 

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

art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida 

pela Lei n.º 60/07, de 04/09, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de 

construção nessas parcelas. 

b) Referência à área máxima de construção bruta de 570m2 admissível para a parcela 

remanescente, com uma área total de 950m2, face à aplicação do índice de 

construção bruto de 0.6, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal da Marinha Grande em vigor.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
28 - REQ. N.º 1712/10 � PC N.º 104/10 � ANTÓNIO AZEVEDO MACHADO SOARES 
 
 
662 - Presente Comunicação Prévia referente à obra de Construção de Piscina, a levar a efeito 

num prédio urbano localizado na Estrada da Marinha Grande, Lugar de São Pedro de Moel, 

Freguesia de Marinha Grande, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

normas legais e regulamentares aplicáveis, propondo a admissão da referida Comunicação 

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

Câmara deliberou admitir a Comunicação Prévia em referência, com o condicionalismo 

da apresentação de Peça Gráfica designada por �Desenho 2�, devidamente rectificada, 

assegurando a identificação do Corte Transversal BB, a correcção/inclusão de cotas 

altimétricas em ambos os cortes, bem como cotas propostas ao longo do perfil final do 

terreno envolvente.  

 

Mais deliberou informar que, apesar da solução de despejo da água da piscina se 

considerar aceitável, recomenda-se o seu vazamento através de prestação de serviços por 

empresa especializada para o efeito. Caso a água seja utilizada para rega, esta não deverá 

conter substâncias poluentes ao ambiente ou provocar inundações sobre os espaços 

públicos ou vizinhos.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - REQ. N.º 967/10 � PC N.º 887/01 � CARLA SOFIA GIL SANTOS 
 
 
663 - Presente requerimento de Carla Sofia Gil Santos, titular do Processo de Licenciamento 
referente à obra de Construção de uma Moradia Unifamiliar, levada a efeito no Beco Joaquim 
Tomé, Lugar de Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria, ao abrigo do Alvará de Licença de 

Construção n.º 33/2002, de 25/01 e Alvará de Licença de Construção (alterações) n.º 728/2003, 

de 10/12, à qual foi atribuída Licença de Utilização n.º 384/2003, de 23/12, a solicitar a 
Recepção Definitiva das Obras de Urbanização realizadas no âmbito das condicionantes 

impostas ao referido licenciamento. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias, referindo que �A rede de abastecimento 

de água e rede viária encontram-se, à data da vistoria, em adequadas condições de 

manutenção pelo que não se vê inconveniente na sua recepção definitiva.�.  
 
Após análise da pretensão e do respectivo Auto da Comissão de Vistorias, a Câmara 

deliberou aceitar a Recepção Definitiva das Obras de Urbanização referidas, conforme 

auto anexo, e mandar libertar a totalidade do montante da Garantia Bancária n.º 976-02-

0309015, datada de 22/01/2002, do Banco Comercial Português, no valor de �284,70 

(duzentos e oitenta e quatro euros e setenta cêntimos).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - REQ. N.º 733/10 � PC N.º 54/10 � VECOGEST, LDA. 
 
 
664 - Presente requerimento de Vecogest, Lda. referente ao pedido de Ocupação da Via Pública 

com tapumes e grua, por um período de 12 meses, numa área de 80m
2, associado à obra de 

Construção de Edifício de Habitação e Comércio, a levar a efeito no Lote 5 do Loteamento 

Urbano localizado na Portela, Freguesia de Marinha Grande, licenciada pelo Processo de 
Construção n.º 315/08, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 95/10, de 

21/05, com termo em 18/05/2012. 
 
Presente parecer 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 e grua, por 

um período de 12 meses, numa área de 80m
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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31 - REQ. N.º 1469/10 � PC N.º 150/10 � MRG � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 

LDA. 
 
 
665 - Presente requerimento de MRG � Engenharia e Construção, Lda. referente ao pedido de 

Ocupação da Via Pública com tapumes, por um período de 3 meses, numa área de 168,42m
2, 

associado à obra de Alteração e Ampliação de um Estabelecimento de Ensino existente (Escola 

Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte), a levar a efeito pela Parque Escolar, E.P.E., 

Entidade Pública Empresarial, na qualidade de mandatária da Direcção Regional de Educação 

do Centro, do Ministério da Educação, no âmbito do Programa de Modernização das Escolas 

Destinadas ao Ensino Secundário.   
 
Presente parecer dos Serviços Técnicos 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 3 meses, numa área de 168,42m
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. 

 
 
32 - REQ. N.º 832/10 � PC N.º 32/09 � LUÍS FERNANDO FERREIRA GANDARA 

SILVA 
 
 
666 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício de 

Habitação e Comércio, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Avenida José 

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

desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1674/09, de 23/10. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços referindo a desconformidade do Projecto de 

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

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

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

60/2007, de 04/09, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o 

art. 22.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, ao não prever a largura 

mínima de 5,50m para a faixa de circulação automóvel ao nível do piso de cave destinado 

a estacionamento, independentemente da disposição do estacionamento, visto a circulação 

no interior desse piso se efectuar por via de dois sentidos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





33 - RUA DA INDÚSTRIA � APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
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667 - Através da deliberação camarária, de 15 de Julho de 2010, foi adjudicado o contrato que 

tem por objecto a empreitada de Beneficiação da Rua da Indústria. 
 
O concorrente adjudicatário foi notificado para apresentar os documentos de habilitação e 

prestar caução, nos termos legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Em 05 de Agosto corrente, foram apresentados os documentos de habilitação e prestada a 

caução. 
 
Nestes termos, estão reunidas as condições para que a Câmara Municipal proceda à aprovação 

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

do procedimento identificado em epígrafe, nos termos do artigo 98.º, n.º 1, do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO ADICIONAL 
 
 
668 - Por deliberação camarária, de 15 de Julho de 2010, foram aprovados trabalhos a mais a 
preços acordados, no âmbito da empreitada identificada em epígrafe. 
 
Não foi, no entanto, aprovada a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 116.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 116.º, do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar, que se dá por 

reproduzida. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente esteve ausente da discussão e votação do presente processo, tendo sido 

substituído pelo Sr. Vice-Presidente. 





35 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 231/AP/SGAE/2010. CONCURSO PÚBLICO 

N.º 03/2010 
 
 
669 - Presente Despacho n.º 231/AP/SGAE/2010, de 30 de Julho, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, com o seguinte teor: 
 
Por deliberação camarária, de 1 de Julho de 2010, foi determinada a realização de concurso 

público com vista à execução da obra de requalificação de diversos arruamentos na Várzea � 

Rua Natália Correia e Troço da Rua Miguel Torga. 
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Na sequência de pedidos de esclarecimento, formulados por diferentes interessados, foi 

constatado que se revelava ajustado completar e/ou precisar a descrição de alguns artigos do 

mapa de quantidades, sendo apropriado disponibilizar um novo mapa de quantidades final.  

 

A prestação de esclarecimentos deve ocorrer até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas. Não veio a revelar-se possível fornecer as respostas nesse 

prazo, o que também se deveu ao facto de, por motivos de férias, não se encontrarem presentes 

o número de membros mínimo para que o júri possa funcionar.  

 

Estas circunstâncias justificam que se prorrogue o prazo para a apresentação das propostas, 

em função do tempo já decorrido, e que se proceda a uma alteração na composição do júri. 

 

A urgência na tomada desta decisão assenta na necessidade de fornecer aos interessados 

quanto antes o novo mapa de quantidades e as respostas aos restantes pedidos de 

esclarecimento, assim como no facto de se tratar de uma obra financiada, o que impõe a 

adjudicação do contrato num prazo muito curto. Os fundamentos enunciados preenchem os 

requisitos constantes do artigo 68.º, n.º 3, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

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

 

Assim, aprovo o novo mapa de quantidades consolidado, prorrogo o prazo para apresentação 

de propostas que passa a terminar no próximo dia 25 de Agosto de 2010, e designo como 

membros efectivos do júri para conduzir o procedimento os seguintes técnicos: Telmo Faria, 

presidente, Edite Moniz e Luis Silva, vogais, tudo nos termos do artigo 50.º, n.º 3, 64.º, n.º 1, 

36.º, n.º 1, e 67.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos, e do artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e dos artigos 64.º, n.º 2, alínea q) e 68.º, n.º 3, ambos da 

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

 

O presente despacho deve ser objecto de ratificação pela Câmara Municipal, na sua próxima 

reunião. 

 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 68.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e dos artigos 36.º, n.º 1, 50.º, N.º 3 e 67.º, n.º 

1, todos do Código dos Contratos Públicos, ratificar o despacho transcrito. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





36 - REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA. DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA 
 
 
670 - Considerando que está em curso o procedimento de concurso público que tem por objecto 

a empreitada de requalificação de diversos arruamentos na Várzea � Rua Natália Correia e 

Troço da Rua Miguel Torga. 
 
Considerando que está a decorrer o prazo para a apresentação de listas de erros e omissões do 

projecto de execução, nos termos do artigo 61.º, do Código dos Contratos Públicos. 
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Considerando que no período de férias se revela mais difícil e oneroso promover a convocação 

de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal. 
 
Considerando que a Câmara Municipal pode elevar a competência do seu Presidente para 

autorizar a realização da despesa até ao limite de 748.196,85 euros, de acordo com o artigo 

29.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
  
Considerando que tendo em conta o preço base do procedimento é possível delegar no 

Presidente da Câmara Municipal a competência para apreciar e aprovar ou rejeitar as listas de 

erros e omissões apresentadas e para prorrogar o prazo de apresentação das propostas, se a 

aceitação dessas listas de erros e omissões o determinar, nos termos do artigo 29.º, n.º 2, do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com os artigos 36.º, n.º 1, 61.º, n.º 5 e 64.º, 

n.ºs 2 e 4, todos do Código dos Contratos Públicos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho, conjugado com os artigos 36.º, n.º 1, 61.º, n.º 5 e 64.º, n.º 4, todos do Código 

dos Contratos Públicos, delibera delegar no seu Presidente a competência para autorizar 

a despesa até ao limite de 550.000,00 euros (quinhentos e cinquenta mil euros), no âmbito 

do procedimento de concurso público que tem por objecto a empreitada de requalificação 

de diversos arruamentos na Várzea � Rua Natália Correia e Troço da Rua Miguel Torga, 

e subsequentemente para apreciar e aprovar ou rejeitar as listas de erros e omissões 

apresentadas e para prorrogar o prazo de apresentação das propostas, se a aceitação 

dessas listas de erros e omissões o determinar, em função do disposto no artigo 64.º, n.º 2, 

do CCP. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO E 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LECTIVO 2010/2011 � DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DO 

CONTRATO NO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
671 - Considerando que em reunião de Câmara de 07/05/2010, foi determinada a realização de 

procedimento de Concurso Público Internacional para Confecção e Fornecimento de Refeições 

nas Cantinas Escolares do Concelho da Marinha Grande para o Ano Lectivo 2010/2011, sob 
proposta proveniente da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto; 
 
Considerando que no dia 4 de Agosto de 2010 foi publicado na plataforma de compras 
públicas, utilizada pelo Município da Marinha Grande, o relatório preliminar elaborado pelo 

júri do concurso; 
 
Considerando que a audiência prévia do referido procedimento termina no dia 11-08-2010; 
 
Considerando que no mês de Agosto irá decorrer apenas uma reunião ordinária da Câmara 

Municipal agendada para o dia 12-08-2010; 
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Considerando que não é possível determinar se nessa data estarão reunidas as condições para o 

júri proceder à elaboração do Relatório Final para submissão à Câmara Municipal de proposta 
de adjudicação, por se desconhecer se serão apresentadas reclamações e qual o teor das 

mesmas; 
 
Considerando que, atento despacho n.º 11.120-A/2010 de 06/07 do Gabinete da Sr.ª Ministra 

da Educação, o ano escolar tem início a 08-09-2010 e que a autarquia tem de garantir a 
celebração do contrato de fornecimento da alimentação escolar para o ano lectivo de 

2010/2011 antes dessa data; 
 
Considerando que a celebração deste contrato releva para o bom início do ano lectivo e que o 

mesmo permite que seja assegurada a alimentação aos alunos que frequentam os 

estabelecimentos de ensino do concelho da Marinha Grande 
 
Considerando que a Câmara Municipal é o órgão competente para a decisão de contratar, face 

ao preço base do procedimento (326.304,64 euros) atento o disposto na alínea b) do n.º 1 do 

art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho;  
 
Considerando que a Câmara Municipal, atento o disposto no n.º 2 do art.º29.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99 de 8 de Junho, pode delegar no Presidente da Câmara Municipal a competência 

para a autorização de despesa até ao montante de 150.000 contos (748.196,85 euros); 
  
Considerando que atento o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos a 

decisão de contratar cabe ao órgão competente para a autorização da despesa inerente ao 
contrato a celebrar; 
 
Considerando que atento o disposto no n.º 1 do art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, 

sempre que seja necessária a celebração de contrato escrito a respectiva minuta é aprovada 

pelo órgão competente para a decisão de contratar depois de comprovada a prestação da 

caução pelo adjudicatário; 
 
A Câmara Municipal, atentos os motivos expostos, delibera, de acordo com artigo 29.º, 

n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com os artigos 36.º, n.º 1, 73.º, 

n.º 1 e 98.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, delegar no seu Presidente a 

competência para autorizar a despesa até ao limite de 326.304,64 euros (trezentos e vinte 

e seis mil, trezentos e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), no âmbito do 

procedimento de concurso público que tem por objecto a Confecção e Fornecimento de 

Refeições nas Cantinas Escolares do Concelho da Marinha Grande para o Ano Lectivo 

2010/2011, e subsequentemente para adjudicar o contrato e para aprovar a respectiva 

minuta. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO� � CONCURSO PÚBLICO N.º 08/07-

DIRM 
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672 - Presente informação n.º 67SAB/2010 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, CIVILVIAS, LDA., a solicitar a substituição das importâncias retidas para 

reforço de caução aquando do pagamento dos Autos de Medição n.º 1 a 8 da obra mencionada, 
na importância de 13.188,92 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária n.º 

2539.001913.993 do Banco CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, no valor de 20.966,64 euros. 
 
A Câmara Municipal apreciou a referida informação e face à mesma, delibera de acordo 

com o n.º 4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida 

Garantia Bancária e restituir a importância de 13.188,92 �, retidos através das guias n.º 

1137/1 de 29-10-2009, 1157/1 de 04-11-2009, 59/1 e 73/1 de 26-02-2010, 567/1 e 622/1 de 02-

07-2010 e 645/1 de 13-07-2010, e os restantes 7.777,71 euros que serão retidos através das 

guias 703/1, 726/1 e 748/1 de 2010, em nome do adjudicatário CIVILVIAS, LDA. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente esteve ausente da discussão e votação do presente processo, tendo sido 

substituído pelo Sr. Vice-Presidente. 

 
 
39 - �REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS�. REVOGAÇÃO. 
 
 
673 - Por deliberação camarária, de 27 de Maio de 2010, foi aprovado o projecto de execução 

da obra de �Reabilitação do Sistema Estuarino do Rio Lis�, assim como a minuta do acordo de 

parceria a celebrar com a Administração Regional Hidrográfica do Centro (ARH do Centro). 
 
O referido acordo de parceria foi celebrado em 31 de Maio de 2010. 
 
Por deliberação camarária, de 1 de Julho de 2010, foi tomada a decisão inicial de abertura do 

concurso público, em função do acordado agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à 

adjudicação da empreitada já identificada. 
 
A solução adoptada para a execução da obra foi proposta pela ARH do Centro, entidade que 
promoveu a candidatura do empreendimento ao Mais Centro. 
 
No entanto, foi esta Câmara Municipal informada, pela ARH do Centro, que não era possível 

adoptar o formato de agrupamento de entidades adjudicantes pelo facto de a candidatura 
apresentada não traduzir essa solução, encontrando-se nela apenas indicada uma única entidade 

beneficiária do financiamento, a ARH do Centro. 
 
Perante o exposto e apesar do facto não ser imputável a este Município devem ser revogadas as 
deliberações camarárias que sustentavam tal via de execução da empreitada. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 140.º, n.º 1 e 142.º, n.º 1, ambos 

do Código do Procedimento Administrativo, revogar o n.º 2 da sua deliberação n.º 438, de 

27 de Maio de 2010 e revogar a sua deliberação n.º 547, de 01 de Julho de 2010. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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40 - �REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS�. ACORDO DE 

PARCERIA 
 
 
674 - Considerando que, por deliberação camarária, de 27 de Maio de 2010, foi aprovado o 

projecto de execução relativo à Reabilitação do Sistema Estuarino do Rio Lis, elaborado pelos 

serviços técnicos municipais. 
 
Considerando que, de acordo com a memória descritiva e justificativa do projecto de execução, 

a obra se traduz: 
i) Na execução de eixos pedonais e cicláveis, na consolidação da estrutura ecológica e na 

requalificação do ecossistema estuarino/ribeirinho com vista à reconversão e 

reabilitação da área para utilização pedonal; 

ii) No estabelecimento de regras para a utilização do espaço, sendo que no designado 

Parque do Pinheiro Manso, se vai assegurar uma zona para estacionamento de 
veículos ligeiros, pesados e autocaravanas, um terreiro para ocupações sazonais por 

espectáculos itinerantes e a consolidação de uma zona com espaço privilegiado para 

utilização pedonal; 

iii) Na construção de um parque de estacionamento que terá uma capacidade para 374 

veículos, 11 dos quais reservados a pessoas com mobilidade condicionada e 10 para 

veículos pesados (autocarros), além da instalação de um parque destinado à pernoita 

e serviço de autocaravanas; 
iv) Na instalação de mobiliário urbano adequado, designadamente um módulo de sanitários, 

um parque de merendas e bancos e papeleiras em madeira; 
v) Na execução de iluminação pública em toda a área da intervenção; 

 
Considerando que, inicialmente, havia sido acordada, entre este Município e a Administração 

Regional Hidrográfica do Centro, a realização da obra, através de recurso ao formato de 

agrupamento de entidades adjudicantes, efectuando-se nesse âmbito a distribuição da 

responsabilidade financeira de cada parceiro.  
 
Considerando que essa solução não pode ser efectivada por razões atinentes à ARH do Centro e 

aos termos do contrato de financiamento por esta celebrado. 
 
Considerando que continua actual e premente a execução do mencionado projecto de 

reabilitação do sistema estuarino do Rio Lis. 
 
Considerando que, nestes termos, o acordo de parceria a celebrar assenta nos seguintes 
pressupostos: 

a) O projecto de execução foi elaborado pelos serviços do Município da Marinha Grande; 

b) A execução da obra é da responsabilidade da ARH do Centro; 

c) A gestão do empreendimento, após a recepção provisória, cabe ao Município da 

Marinha Grande; 

d) O Município contribui para a execução da obra com um apoio financeiro que tem como 
montante estimado cento e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e um euros e vinte e 
um cêntimos (com IVA incluído à taxa legal em vigor), em função do preço base 

definido. 
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Considerando que as intervenções em causa se inserem no âmbito das atribuições municipais, 

designadamente ao nível do equipamento urbano, da energia e dos transportes e comunicações 

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

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

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

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; e artigo 54.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro); 
 
Considerando que, além de outras componentes, podem ser objecto dessas parcerias a 

administração, manutenção e recuperação do património natural, paisagístico e urbanístico do 

município (alínea m), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro);  
 
Considerando que a realização de empreendimentos de natureza sectorial pode ser objecto de 

acordo de colaboração nos domínios técnico e financeiro, de acordo com o artigo 17.º, do 

Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de Dezembro; 
 
Considerando que, em qualquer caso, a intervenção objecto do projecto de execução já 

caracterizado constitui uma obra com um relevante interesse municipal, o que constituiria, por 
si, título permissivo ao formato de apoio financeiro acordado, (alínea a), do n.º 4, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro); 
 
Considerando que a ARH do Centro vai realizar o procedimento de formação do contrato 

administrativo de empreitada de obras públicas legalmente devido de acordo com o disposto no 

Código dos Contratos Públicos, assegurando o cumprimento de todas as demais exigências 

legais; 
 
A Câmara Municipal, tendo em conta o exposto, delibera, de acordo com o artigo 8.º, da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; as alíneas h) e m), do n.º 2, e alínea a), do n.º 4, do 

artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro; o artigo 54.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; e com o artigo 17.º, do 

Decreto-Lei n.º 348/87, de 24 de Dezembro, aprovar a minuta de acordo de parceria a 

celebrar com a Administração Regional Hidrográfica do Centro. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

41 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE 

UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

CASAL DE MALTA 

 

 

 

I. Justificação prévia 
 
675 - A conclusão da empreitada de Reabilitação da Ribeira das Bernardas está dependente da 
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posse administrativa da parcela de terreno com 1320 metros quadrados, abaixo devidamente 
identificada. Por sua vez, a completa execução do contrato-programa relativo ao financiamento 
do conjunto das intervenções integradas no Programa Polis depende da conclusão da referida 

obra. A transferência da última componente financeira está condicionada à conclusão de todas 

as intervenções que constituem o seu objecto. 
 
A execução da obra identificada exigia a obtenção de três parcelas de terreno, em diferentes 

condições. Em duas delas foi iniciado o procedimento de expropriação por utilidade pública, o 

qual pressupõe, nos termos constitucionais e legais, o pagamento de uma justa indemnização. A 

adopção destes procedimentos assentou na necessidade de dispor das áreas em causa para a 

execução da obra, independentemente das circunstâncias históricas conhecidas. 
 
No que respeita à parcela de terreno agora em causa, foram, ao longo dos últimos meses, 

encetadas negociações com o interessado com vista à resolução da situação por uma via 

amigável e tendo por base a atribuição de uma justa indemnização. Esta via já havia sido 

tentada pelo anterior executivo camarário. O desenrolar destas diligências que se estenderam no 

tempo deveu-se à criação de expectativas fundadas, por parte do interessado, de que seria 

possível entabular um acordo satisfatório para ambas as partes. Surpreendentemente, foram 

apresentadas pelo interessado, em reunião entre as partes, exigências desproporcionadas e 

manifestamente impossíveis de satisfazer que respeitavam a terceiros e a outras propriedades. 
 
A opção enunciada assentou no pressuposto de que, também por força do princípio da 

igualdade, a situação em apreço deveria ser resolvida com a atribuição de uma justa 

indemnização ao interessado. Não sendo de aceitar, no entanto, que qualquer interessado possa, 

em função das contingências do caso, obter uma vantagem totalmente injustificada. Esta opção 

determina que, verificando-se a total inviabilização de um acordo por facto imputável ao 

interessado, seja iniciado o procedimento de expropriação por utilidade pública, ficando 

prejudicada a via anteriormente admitida no passado.   
 
 

II. Resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com atribuição de carácter de 

urgência 
 

 
Presente Informação n.º IA/12/2010, de 8 de Agosto, da DOPU, a informar que para a execução 

da empreitada relativa à Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de 
Casal de Malta, obra inserida no Programa Polis Marinha Grande, verifica-se ser necessário 

expropriar 1320 m2.                
 

A execução de espaço verde relvado para uso informal e desportivo, a construção de caminho 

pedonal e ciclável e a construção de um campo de jogos com relvado sintético assumem 

inequívoca utilidade pública e incluem-se nas atribuições dos municípios. 
 
A requalificação da Ribeira das Bernardas, abrangendo os trabalhos enumerados, integrada nas 

atribuições dos municípios, constitui uma causa de utilidade pública que permite a 

expropriação, (cfr. artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
O Plano de Pormenor da Zona Desportiva foi publicado no Diário da República, II Série, de 09 

de Junho de 1997. 
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A área a expropriar está abrangida por Plano de Pormenor eficaz, nos termos e de acordo com a 

informação técnica antes citada e que se dá por reproduzida.  
 
É conferido à Administração o poder de expropriar os terrenos e edifícios que sejam 

necessários à execução dos planos municipais de ordenamento do território, (cfr. artigo 128º, 

n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por último alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). 
 
A presente expropriação destina-se à execução do Plano de Pormenor da Zona Desportiva da 

Marinha Grande e é adequada e necessária.  
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
 
O carácter de urgência que se requer, de acordo com o artigo 15º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, para este processo de expropriação e para a 

respectiva tramitação administrativa prende-se com os seguintes motivos: 
- Está em causa a realização de obras de interesse público na medida em que se integram nas 

atribuições do município e este, enquanto pessoa colectiva pública, está vinculado à 

prossecução do interesse público. 
- A empreitada em que se integram os trabalhos a executar na parcela a expropriar, visa a 

requalificação da linha de água, a consolidação de um dos corredores verdes fundamentais 

na estrutura do aglomerado urbano da Marinha Grande, a definição de estruturas pedonais 

de apoio, redes de caminhos pedonais e cicláveis, zonas de estadia informal equipadas, 

zonas de recreio activo, (cfr. Memória descritiva da obra). 
- Foi realizado concurso público para a realização da presente obra, cuja adjudicação foi 

deliberada pela Câmara Municipal, em 4 de Outubro de 2007. A obra foi consignada, 

parcialmente, em 03 de Novembro de 2008, e foi executada até à fase em que a presente 

parcela de terreno é necessária para a sua continuação e conclusão.  
- O prédio a expropriar é indispensável para a prossecução e conclusão dos trabalhos. 
- As obras integram-se no Programa Polis, mediante prévia selecção sancionada por 

despacho do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (n.º 16 268/2001 (2ª 

série), publicado no Diário da República, de 4 de Agosto de 2001. 
- Nos termos do Despacho Normativo n.º 45-A/2000, de 21 de Dezembro, foi celebrado 

contrato-programa de requalificação urbana da cidade da Marinha Grande, publicado no 

Diário da República, II Série, de 17 de Janeiro de 2002. 
- O contrato-programa integra-se no contexto do Programa Polis � Programa de 

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 15 de Maio. 
- As expropriações a realizar, no âmbito do Programa Polis, são qualificadas como urgentes. 
- As obras a executar têm financiamento aprovado, proveniente do contrato-programa, 

celebrado com o Estado, representado pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano. 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 
consideram-se urgentes. Aí se incluindo os terrenos destinados a outras obras intimamente 

ligadas com a protecção ou embelezamento das vias municipais, [cfr. § único, alínea e)].  
- A não conclusão da empreitada até ao final do mês de Outubro implica a perda de parte do 

financiamento objecto do já citado contrato-programa. 
 
O início das obras na parcela expropriada, de acordo com o Programa de Trabalhos, ocorrerá, 
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de imediato, com a sua posse administrativa. 
 
Estando em causa a execução de espaços verdes, de um caminho pedonal e ciclável e de um 

campo de jogos que constituem uma atribuição municipal, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, 

alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e se reveste de utilidade pública. 
 
Estando em causa a execução de plano de pormenor eficaz, o que permite a expropriação, (cfr. 

artigo 128º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por último alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). 
 
Sendo admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade pública 

compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cfr. artigo 1º, do 

Código das Expropriações). 
 
Detendo a Câmara Municipal competência para requerer a declaração de utilidade pública, de 

acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Detendo a Assembleia Municipal competência para declarar a utilidade pública e atribuir 

carácter de urgência à expropriação, nos termos dos artigos 14º, n.º 2 e 15º, n.º 1, ambos do 

Código das Expropriações e do artigo 53º, n.º 1, alínea r), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Sendo necessário expropriar uma parcela de terreno com 1.320 m2 (mil trezentos e vinte 
metros quadrados) correspondente ao prédio inscrito sob o artigo 16407 na respectiva matriz 

predial urbana, sito na Rua Ferreira de Castro, n.º 30, na freguesia e concelho da Marinha 

Grande, a favor de Fernando Vicêncio Rosa, e omisso na Conservatória do Registo Predial da 

Marinha Grande. 
 
Tendo sido realizada a avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4 do 

Código das Expropriações, a previsão do montante dos encargos a suportar atinge o valor de 
Euros 97.197,54 (noventa e sete mil, cento e noventa e sete euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), nos termos do relatório do perito da lista oficial, datado de 11 de Agosto de 2010 e 

que aqui se dá por reproduzido.  
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21 de Abril de 1995, integra a 
parcela do prédio a expropriar como espaço sujeito a Plano de Pormenor, de acordo com a 
Carta de Ordenamento. 
 
E que o Plano de Pormenor da Zona Desportiva, já identificado, que se pretende executar, 

integra a parcela do prédio identificada em área destinada às finalidades constantes da 

informação técnica já referenciada.   
 
A Câmara Municipal delibera requerer à Assembleia Municipal a declaração de utilidade 

pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de uma parcela de 

terreno de 1.320 m2 (mil trezentos e vinte metros quadrados) correspondente ao prédio 

inscrito sob o artigo 16407 na respectiva matriz predial urbana, sito na Rua Ferreira de 

Castro, n.º 30, na freguesia e concelho da Marinha Grande, a favor de Fernando Vicêncio 

Rosa, e omisso na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande; avaliada em 
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Euros 97.197,54 (noventa e sete mil, cento e noventa e sete euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), nos termos do relatório do perito da lista oficial; para a execução de espaços 

verdes, construção de caminho ciclável e pedonal e campo de jogos, 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, tudo de acordo com o 

estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 12º, 14º, n.º 2 e 15º, do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, de acordo com o artigo 

128º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por último alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, e de acordo com os artigos 

53º, n.º 1, alínea r) e 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

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

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

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

documentos citados que ficam anexos (Anexo 1).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



42 - 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 281-10: RAFAELA CARINA 

CARVALHO SANTOS. 

 

 

676 - Presente requerimento de Rafaela Carina Carvalho Santos, contribuinte nº 228 456 860, 

residente na Rua do Valigoto, nº 26, Escoura, freguesia e concelho da Marinha Grande, a 

solicitar a constituição de compropriedade do prédio rústico sito em Terreiro do Penisco, 

freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7833. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente certidão emitida pela Conservatória de Registo Predial. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
 
Presentes informações Jurídicas I/676/2010, de 26/04/2010 e I/1210/2010, de 06/08/2010. 
  

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

considerando que:  
 
a) Rafaela Carina Carvalho Santos, residente na Rua do Valigoto, nº 26, Escoura, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietária, vem requerer à Câmara Municipal, 

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

64/03, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 (Lei das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico sito em Terreiro do Penisco, inscrito na matriz sob o artigo 

n.º 7833 da freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o 
nº 4133; 
   
b) O prédio em causa em causa é composto por terra de semeadura com 6 pinheiros, 

apresentando uma área de 836,6 m². 
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c) Pretende a requerente proceder à transmissão do prédio rústico, originando tal negócio 

jurídico uma situação de compropriedade, em duas partes, de acordo com o requerimento 
apresentado na S.O.P. em 25/03/2010; 
 

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. 
 

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 transmissão do artigo rústico, inscrito na matriz sob o número 7833, inscrito a 
favor de Rafaela Carina Carvalho Santos. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


43 - 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 731-10: ÁLVARO SILVA VENTURA 

E CUSTÓDIA GUERRA. 

 

 

677 - Presente requerimento de Álvaro Silva Ventura e de Custódia Guerra, contribuintes nº 

182 598 748 e nº 182 598 756, residentes na Avenida do Vidreiro, nº 101, 2º Andar, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, a solicitar a constituição de compropriedade do prédio rústico 

sito em Sanguinhal ou Macieiras, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 8375 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 8781. 
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/1213/2010, de 06/08/2010. 
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A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Álvaro Silva Ventura e Custódia Guerra, residentes na Avenida do Vidreiro, nº 101, 2º 

Andar, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietários, vêm 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 Sanguinhal ou Macieiras, inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 8375 da freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o nº 8781. 
   
b) O prédio em causa em causa é composto por pinhal e mato, apresentando uma área de 1825 

m². 
 
c) Pretendem os requerentes proceder à transmissão do prédio rústico, originando tal negócio 

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

apresentado na S.O.P. em 28/07/2010 (registo nº 1837/2010). 

 

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. 
 

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 8375, propriedade de 
Álvaro Silva Ventura e Custódia Guerra.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





44 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE 
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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 732-10: ÁLVARO SILVA VENTURA 

E CUSTÓDIA GUERRA. 

 

 
678 - Presente requerimento de Álvaro Silva Ventura e de Custódia Guerra, contribuintes nº 

182 598 748 e nº 182 598 756, residentes na Avenida do Vidreiro, nº 101, 2º Andar, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, a solicitar a constituição de compropriedade dos prédios rústicos 

sitos em Casal Galego, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscritos na matriz predial 
rústica sob os artigos 6469, 6470 e 6471 e descritos na Conservatória de Registo Predial como 

fazendo parte integrante do prédio misto nº 15709. 
Presentes certidões de teor dos prédios rústicos. 
Presente certidão emitida pela Conservatória de Registo Predial quanto ao prédio nº 15709. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presente informação Jurídica I/1216/2010, de 06/08/2010. 
  

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 
considerando que:  
 
a) Álvaro Silva Ventura e Custódia Guerra, residentes na Avenida do Vidreiro, nº 101, 2º 

Andar, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietários, vêm 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 dos prédios rústicos sitos em Casal Galego, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 6469, 6470 e 

6471 e descritos na Conservatória de Registo Predial como fazendo parte integrante do prédio 

misto nº 15709. 
   
b) Os prédios em causa são compostos por vinha com cerca de 180 pés, apresentando uma área 

de 900 m² (artigo 6469), por terra de semeadura com 2 árvores de fruto e vinha com cerca de 

10 pés, apresentando uma área de 405 m² (artigo 6470) e por terra de semeadura com 3 
oliveiras, 1 árvore de fruto e 25 pés de videira, apresentando uma área de 405 m² (artigo 6471). 
 
c) Pretendem os requerentes proceder à transmissão dos prédios rústicos, originando tal 

negócio jurídico uma situação de compropriedade, em duas partes, de acordo com o 
requerimento apresentado na S.O.P. em 28/07/2010 (registo nº 1839/2010). 

 
d) No caso concreto estamos perante um prédio misto e não perante um prédio rústico � 
situação que indicia não estarmos perante um acto que dele vise resultar o parcelamento físico 

em violação do regime legal dos loteamentos urbanos. 
 

e) 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�. 

 

f) 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. 
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g) 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. 
 
h) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

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

loteamentos. 
 

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

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos do preceituado 
no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 
64/2003, de 23 de Agosto e pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro, emitir parecer favorável à 

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

concretamente à celebração da escritura de doação dos artigos rústicos nº 6469, 6470 e 6471, 

propriedade de Álvaro Silva Ventura e Custódia Guerra. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

45 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � ROSIS PUB� EM S. PEDRO DE MOEL 

 
 
679 - Presente informação nº 48/AF/2010 de 02-08-2010, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

�Deu entrada nesta Câmara Municipal em 28 de Julho de 2010, um requerimento em nome de 

Isabel Maria Marques Lemos, na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento Rosis 

Pub, sito na Praia de S. Pedro de Moel, no qual solicita autorização para alargamento de 

horário de funcionamento a titulo excepcional, nos dias 1,8,15,22 e 29 de Agosto de 2010, das 

3:00h às 4:00h. 

� 
O artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, permite que a Câmara 

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

De acordo o mesmo artigo do referido Regulamento, a Câmara Municipal é obrigada a ouvir 

os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores sempre que haja 

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

Dispõe ainda o citado Regulamento que os alargamentos de horário apenas poderão ter lugar 

em localidade em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, (cfr. alínea b) nº1 art.2º). 

Apesar deste estabelecimento ter licença de utilização nº 62/10 e estar numa zona turística, ao 

qual aflui bastante público, devemos informar que: 

 O alargamento de horário para os dias 1 e 8 de Agosto deu entrada na Câmara no dia 

28 de Julho, não sendo por isso possível fazer a tramitação do mesmo em tempo útil; 

 existem no Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal diversos processos de 

reclamação de um morador, referente ao excesso de ruído provocado pelo 

funcionamento do referido estabelecimento, o qual foi objecto de medição de ruído com 

valores superiores aos permitidos por lei. 
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Face ao exposto, caso a Câmara assim o entenda deverá ser dado cumprimento ao disposto no 

nº 1 do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara 

Municipal deverá ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de 

Consumidores.� 

 

Presente pareceres das entidades consultadas ao abrigo do nº1 do artigo 2º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho da 
Marinha Grande, ACIMG- Associação Comercial Industrial da Marinha Grande, DECO-
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Sindicato da Indústria Hoteleira, 

Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, que se pronunciaram de modo favorável à 

pretensão da requerente. Porém todos eles alertam que devem ficar salvaguardadas a segurança 

e ordem pública, quer dos utentes dos estabelecimentos, quer da própria vizinhança. 
 

A Câmara depois de analisar a informação nº 48/AF/2010 de 02-08-2010 e os referidos 

pareceres delibera não autorizar o alargamento de horário. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos contra e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr.ª Cidália Ferreira e Dr. Vítor Pereira, que proferiu a seguinte declaração 

de voto: 

 

�Eu abstenho-me porque em situações semelhantes referentes à Praia da Vieira a posição não 

foi exactamente a mesma, como tal eu penso que este tipo de medidas dependem de um estudo 

prévio e clarificação por parte da Câmara.�.  

 

O Sr. Vereador Paulo Vicente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei contra porque existem nos serviços da câmara inúmeros processos de reclamação de 

excesso de ruído e que foram comprovados por medição. Por outro lado, tratando-se de uma 

zona habitacional, entendo que o descanso e segurança dos moradores deve ser 

salvaguardado.�. 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Como se trata de uma zona de lazer e de férias, densamente populacional, ocupada por 

pessoas que nesta época do ano precisam de descanso, oponho-me, assim, ao aumento de 

horário.�. 

 

 

46 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO � BAMBI CAFÉ� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

 

680 - Presente informação nº 49/AF/2010 de 02-08-2010, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

�Deu entrada nesta Câmara Municipal em 27 de Julho de 2010, um requerimento em nome de 

Font, Martins e Barradas, Lda, na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento 

Bambi Café, sito na Praia de S. Pedro de Moel, no qual solicita autorização para alargamento 
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de horário de funcionamento a titulo excepcional, nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Agosto de 

2010, das 3:00h às 4:00h. 

� 

O artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, permite que a Câmara Municipal 

possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

De acordo o mesmo artigo do referido Regulamento, a Câmara Municipal é obrigada a ouvir os 

Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores sempre que haja uma 

pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

Dispõe ainda o citado Regulamento que os alargamentos de horário apenas poderão ter lugar em 

localidade em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao 

turismo, o justifiquem, (cfr. alínea b) nº1 art.2º). 

� 

Atendendo a que: 

 este estabelecimento está numa zona turística, ao qual aflui bastante público; 

 a dinamização da noite na Praia de S. Pedro depende da actividade destes 

estabelecimentos; 

 o estabelecimento tem licença de utilização emitida pela Câmara Municipal; 

Face ao exposto entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao nº 1 do artigo 2º 

do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais 

do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara Municipal deverá ouvir os 

Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 

 

Presente pareceres das entidades consultadas ao abrigo do nº1 do artigo 2º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho da 

Marinha Grande, ACIMG- Associação Comercial Industrial da Marinha Grande, DECO-
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor , Sindicato da Indústria Hoteleira, 

Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, que se pronunciaram de modo favorável à 

pretensão do requerente. Porém todos eles alertam que devem ficar salvaguardadas a segurança 

e ordem pública, quer dos utentes dos estabelecimentos, quer da própria vizinhança. 
 

A Câmara depois de analisar a informação nº 49/AF/2010 de 02-08-2010 e os referidos 

pareceres delibera não autorizar o alargamento de horário. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos contra e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr.ª Cidália Ferreira e Dr. Vítor Pereira, que proferiu a seguinte declaração 

de voto: 

 

�Eu abstenho-me porque em situações semelhantes referentes à Praia da Vieira a posição não 

foi exactamente a mesma, como tal eu penso que este tipo de medidas dependem de um estudo 

prévio e clarificação por parte da Câmara.�.  

 

O Sr. Vereador Paulo Vicente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei contra porque existem nos serviços da câmara inúmeros processos de reclamação de 

excesso de ruído e que foram comprovados por medição. Por outro lado, tratando-se de uma 

zona habitacional, entendo que o descanso e segurança dos moradores deve ser 

salvaguardado.�. 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos proferiu a seguinte declaração de voto: 
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�Como se trata de uma zona de lazer e de férias, densamente populacional, ocupada por 

pessoas que nesta época do ano precisam de descanso, oponho-me, assim, ao aumento de 

horário.�. 

 
 
47 - GABINETE MÉDICO � PEDIDO DE APOIO. 

 
 
681 - Em 11 de Fevereiro de 2010, a Casa do Pessoal da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, solicitou, ao abrigo da alínea p) do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apoio financeiro para custear a assistência 

médica do ano de 2010, no valor de 7.500,00 Euros, correspondendo 7 200,00 Euros à 

prestação de serviços médicos e 300,00 Euros a blocos de receitas e vinhetas. 
 
1 � A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
atribui, na alínea p) do n.º 1 do artigo 64.º, a competência às câmaras municipais para, no 

âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente �deliberar 

sobre a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou participadas pelo 

município ou criadas pelos seus funcionários, visando a concessão de benefícios sociais aos 

mesmos e respectivos familiares�. 
 
2 � Com a entrada em vigor da Lei 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento 

de Estado para 2007, suscitou-se a dúvida sobre a possibilidade do financiamento pelos 
municípios a sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde, uma vez que o 

artigo 156.º previa a cessação, com efeitos a 1 de Janeiro de 2007, de quaisquer financiamentos 

públicos de sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde. 
 
3 � Com o objectivo de dirimir a questão, foi aprovada, em reunião de coordenação jurídica, 

realizada na Direcção-Geral das Autarquias Locais, a 19 de Abril de 2007, uma solução 

interpretativa uniforme, com o seguinte teor: 
O artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2007), não 

se aplica à administração local, mantendo-se plenamente em vigor a alínea p) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a qual determina competir à câmara municipal, no 

âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, deliberar 

sobre a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou participadas pelo 

município ou criadas pelos funcionários, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos 

e respectivos familiares. 
Não se descortina no artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006, qualquer intenção revogatória da alínea 

p) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, a qual, constituindo uma norma especial face ao 
artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006, não foi expressamente revogada. Acresce ainda ser este o 

entendimento perfilhado por Sua Exª o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, 

conforme resulta do seu despacho de 8 de Março de 2007. 
 
4 � No mesmo sentido se pronunciaram, no seguimento do parecer solicitado pelos Serviços 

Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados, RL 

que fundamentadamente sustentaram a não aplicação às autarquias locais, do artigo 156.º da 

Lei de Orçamento de Estado de 2007. e o Professor Marcelo Rebelo de Sousa no parecer 

emitido sobre a matéria em 05 de Dezembro de 2009. 
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5 - A verba encontra cabimentação favorável na acção 2010 A 146. 
 
6 � A entidade requerente está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez que 

possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e perante 

a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na Secção de 

Contabilidade desta autarquia. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da competência legalmente 

reconhecida para apoiar financeiramente instituições criadas pelos seus trabalhadores 

para promoção da protecção social e dos cuidados de saúde dos mesmo e seus familiares, 

entendimento preconizado nos pareceres supra referidos, na solução interpretativa 

uniforme resultante da reunião de coordenação jurídica realizada na Direcção-Geral das 

Autarquias Locais, a 19 de Abril de 2007, e perfilhada por Sua Ex.ª o Secretário de 

Estado Adjunto e do Orçamento, conceder o subsídio solicitado para custear a assistência 

médica do ano de 2010, no valor de 7.500,00 Euros, correspondendo 7 200,00 Euros à 

prestação de serviços médicos e 300,00 Euros a blocos de receitas e vinhetas. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
48 - VI TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL � PEDIDO DE 

APOIO 
 
 
682 - Presente informação nº I/1143/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 23/07/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro e logístico 

apresentado pela Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, em oficio enviado à Câmara, 

datado de 01 de Junho, para apoio à realização do VI Torneio de Andebol de Praia de S. 

Pedro de Moel. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da modalidade e da divulgação do nosso Concelho em todo o país, 

pela Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, delibera ao abrigo da alínea b) do nº 4 

do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição de subsídio no valor de 2 500.00 � (dois mil e 

quinhentos euros) à Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, NIF: 501056467, para 

apoiar na organização do VI Torneio de Andebol de Praia de S. Pedro de Moel. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102/2010/130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, fazer chegar à Autarquia no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsidio por parte do Município, todos os comprovativos 

das despesas, assim como, um relatório que inclua fotografias, número total de 

participantes e fotocópias de todos os artigos sobre o evento divulgados na comunicação 

local e nacional.  

 

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

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 
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perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta Autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





49 - SEMANA DO EMPREENDEDORISMO � ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO 
 
 
683 - Presente pedido da OPEN � Associação Especifica de Negócios solicitando apoio 

financeiro para cobertura de algumas despesas realizadas com a organização da �Semana do 

Empreendedorismo�, edição 2010, realizada no passado mês de Maio, nas suas instalações, 

sitas na Zona Industrial da Marinha Grande.  
 
Presente, também, informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

Sector de Educação, sublinhando a importância de que este evento se reveste para Marinha 

Grande em termos de dinamização e renovação do tecido empresarial local, propondo a 

atribuição à referida associação, de um apoio financeiro no valor de 2.000�, previsto na acção 

2010/A/171, do plano de actividades municipal, para cobertura de algumas das despesas 
realizadas com a sua organização/realização. 
 
A Câmara Municipal apreciou e reconhecendo a importância de que se reveste a 

realização regular e anual da �Semana do Empreendedorismo�, uma vez que contribui 

decisivamente para a dinamização e renovação do tecido empresarial local, ilustrada pelo 

interesse suscitado pelos cerca de 400 participantes, dos quais se destacam diversos 

decisores públicos e empresários, para além dos cerca de 200 estudantes das escolas 

secundárias da região que quiseram intervir activamente nas actividades ali promovidas 

e, também, porque a ele se associam, cada vez mais, inúmeras personalidades e 

instituições de grande relevância regional e nacional, delibera, ao abrigo da competência 

conferida pelo art.º 64.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um apoio financeiro à OPEN 

� Associação Específica de Negócios, no valor de 2.000� (dois mil euros), suportados pela 

acção 2010/A/171, do plano de actividades municipal, para cobertura de algumas das 

despesas realizadas com a organização da edição de 2010 da �Semana do 

Empreendedorismo�, que decorreu no passado mês de Maio. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 





50 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia onze de Agosto de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 778.922,88 � 
(setecentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e dois euros e oitenta e oito cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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684 - 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 1861/10 � PC N.º241/09 � VENCESLAU LOLA FERREIRA 

 

2. REQ. N.º 1890/10 � PC N.º 164/10 � ADELINO JOSÉ FERREIRA FINO 

 

3. REQ. N.º 1307/10 � PC N.º 582-10 � EMÍLIO JOSÉ COUCEIRO LOPES E 

OUTROS 

 

4. REQ. N.º 1967/10 � PC N.º 357/06 � DUARTE GOMES & DUARTE, LDA. 

 

5. 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. 

 

6. APROVAÇÃO DO PROTOCOLO RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DA 

FONOTECA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA COM A BIBLIOTECA DE 

INSTRUÇÃO POPULAR 

 

7. IMPLEMENTAÇÃO DA LOJA SOCIAL MUNICIPAL. CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO 

 

8. VALORIZAÇÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS DOADOS À CASA-MUSEU 

AFONSO LOPES VIEIRA POR PARTE DO SR. CARLOS JOSÉ GOMES 

VIEIRA 

 

9. ANÁLISE DE UMA PEÇA DE VIDRO PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO PELO 

MUSEU DO VIDRO. 

 

10. 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 730-10: 

ÁLVARO SILVA VENTURA E CUSTÓDIA GUERRA. 

 

11. PEDIDO DE PARECER PARA A UTILIZAÇÃO DO DPM NA PRAIA DA 

VIEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TOURADA � REQUERENTE: GRUPO 

DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA 
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1 - REQ. N.º 1861/10 � PC N.º241/09 � VENCESLAU LOLA FERREIRA 
 
 
685 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração e Beneficiação da 

fachada de um edifico existente, localizado no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, 
Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de pareceres técnicas dos serviços, a 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Termo de Responsabilidade subscrito por técnico habilitado, 

garantindo que a intervenção proposta ao nível da fachada do edifício existente, não 

acarreta riscos estruturais nem põe em causa a integridade física do mesmo. 

2. A configuração e desenho dos vãos das portas de entrada ao nível do piso inferior e de 

todos os vãos ao nível do piso superior, serão mantidos, apesar da alteração proposta 

ao nível do tipo de material a utilizar � alumínio termolacado. 

3. A guarnição dos novos vãos propostos ao nível do piso inferior, deverá apresentar o 

mesmo material e dimensões em perfil iguais à dos vãos actualmente existentes. 

4. Recuperação e pintura na íntegra de toda a fachada, à mesma cor que sempre 

caracterizou o edifício existente. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

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

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - REQ. N.º 1890/10 � PC N.º 164/10 � ADELINO JOSÉ FERREIRA FINO 
 
 
686 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Demolição de Edificação existente, 

localizada num prédio urbano da Rua Machado Santos, Freguesia de Marinha Grande, em 

plena área afecta ao Centro Tradicional da Marinha Grande. 
 
Presente Informação n.º 16/JA/09, de 03/08/2009, do Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, relativa à ��concreta tramitação a adoptar pelo Município da Marinha Grande 

face ao dever de conservação das edificações.�, tendo por base um levantamento efectuado 
pela Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, relativo à identificação dos imóveis 

degradados, existentes no Centro Tradicional da Marinha Grande, referenciando a edificação 

em causa, como �imóvel em ruínas�. 
 
Presente informação técnica da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, a enquadrar 

devidamente a pretensão. 
 
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, até à emissão da respectiva Licença de Obras de Demolição, de Termos 

de Responsabilidade subscritos pelo director de fiscalização de obra e pelo director de 

obra. 

2. A demolição deverá ser precedida da tomada de todas as medidas de segurança 

adequadas para o efeito, nomeadamente protecção e sinalização do local, eventual 

contenção das empenas dos edifícios confinantes, efectuando-se o devido controlo da 

circulação automóvel e de pessoas na zona de aproximação à obra, com recurso ao 

apoio das autoridades competentes e articulando a operação urbanística com a 

Protecção Civil local. 

3. Os entulhos provenientes da demolição, nomeadamente alvenarias e outros materiais 

não recuperáveis, deverão ser devidamente encaminhados para vazadouro municipal 

(lixeira intermunicipal - Valorlis), efectuando e mantendo o registo de dados dos 

resíduos de construção e demolição (RCD), de acordo com o modelo constante no 

Anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12/03, sendo que o transporte de resíduos de 

construção e demolição (RCD) deverá acompanhado as guias de acompanhamento de 

resíduos, de acordo com os modelos constantes no Anexo I ou II da Portaria n.º 

417/2008, de 11/06. 

4. Construção de muro de vedação no limite frontal do prédio, como protecção ao 

mesmo, efectuado de acordo com o alinhamento da actual fachada, com uma altura 

mínima de 3,00m, dispondo de vão de acesso, devidamente rebocado e pintado em cor 

não dissonante das demais cores das fachadas dos edifícios existentes na envolvente. 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente remate do passeio na totalidade da 

frente do prédio, devendo os materiais a aplicar ser iguais aos da envolvente. 

 

Mais deliberou, informar o requerente, que o pedido de emissão de alvará de 

licenciamento das referidas obras (demolição e construção de muro), deverá ser instruído 

com os elementos referidos nos números 3 e 4 da Portaria n.º 216-E/2008, de 03/03. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. António Santos, em virtude de não se manter a fachada do edifício, o que, 

para si, o �choca� em termos paisagísticos. 

 
 
3 - REQ. N.º 1307/10 � PC N.º 582-10 � EMÍLIO JOSÉ COUCEIRO LOPES E OUTROS 
 
 
687 - Presente requerimento a solicitar a emissão de Certidão de Destaque, prevista no n.º 4 do 

art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30/03, a incidir sobre um prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Marinha Grande, sob o n.º 1894/20090325, e na Matriz sob o n.º 1639, com a área 

total de 4.397m2 (área coberta de 49m2 e área descoberta de 4348m2), a confrontar a Norte 

com António Maria Vaz dos Santos, a Sul com Maria Helena Alves Galo, a Nascente com vala 

pública e a Poente com Rua de Moçambique, localizado em Poços, limite da Ordem, Freguesia 
da Marinha Grande, dentro do Aglomerado Urbano de Marinha Grande.  
 
Presente informações técnicas dos serviços, a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 
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reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, sendo que na respectiva 

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

diploma, deverá constar: 

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

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

art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30/03, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de 

construção nessas parcelas. 

2. Referência às seguintes áreas: Parcela a destacar: 268,00m2; Parcela remanescente: 

3.979,00m2; Cedência ao domínio público: 150,00m2. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1967/10 � PC N.º 357/06 � DUARTE GOMES & DUARTE, LDA. 
 
 
688 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua Vale das Noras, Lugar de 

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

n.º 205/08, de 24/09, por um período de 13 meses. 
 
Presente pedido de prorrogação do prazo para realização da referida obra, nos termos do 

previsto no n.º 5 do art. 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, deferido por Despacho do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 10/12/2009. 
 
Presente informação dos serviços a enquadrar a proposta de declaração de caducidade da 

licença, pelo facto da obra não ter sido concluída dentro do prazo concedido, com audiência 

prévia do interessado, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo e n.º 5 do art. 71.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03. 
 
Presente requerimento pelo qual a firma Duarte Gomes & Duarte, Lda., na pessoa do seu sócio 

gerente, declara ter tomado conhecimento da intenção da Câmara declarar a caducidade da 

licença, prescindindo da respectiva audiência prévia. 
 
Após análise da pretensão, considerando as informações constantes no processo, a 

Câmara deliberou declarar a caducidade da licença para a realização da obra de 

Construção de Edifício Habitacional, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do art. 

71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

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

das mesmas não terem sido concluídas dentro do prazo fixado na respectiva licença.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5 - 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. 

 

 

689 - 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. 
 

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, notificar, em sede de 
audiência prévia, a titular do PC nº 492/04, mais concretamente a sociedade Prédio Marinha � 
Construção Civil, Lda., da intenção de esta Câmara Municipal declarar a caducidade da licença 

de ocupação de espaço público por motivo de execução de obras, titulada pelo alvará nº 187/07. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - APROVAÇÃO DO PROTOCOLO RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DA 

FONOTECA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA COM A BIBLIOTECA DE 

INSTRUÇÃO POPULAR 

 
 
690 - Presente informação n.º I/418/2010 da Chefe de Divisão da Cultura e Património 

Histórico datada de 11 de Março de 2010 relativa à apresentação de uma minuta/proposta de 
protocolo relativa ao funcionamento da Fonoteca Municipal de Vieira de Leiria realizada com 
base no protocolo anteriormente existente com a Biblioteca de Instrução Popular para o mesmo 

efeito. 
 
Considerando a intenção de reabrir e reactivar o funcionamento da Fonoteca Municipal em 
Vieira de Leiria, criada em 2005, e que esta acção está prevista em Plano de Actividades 

Municipal em 2010/2012;  
Considerando que o Município da Marinha Grande possui no 1º piso do Cineteatro Actor 

Álvaro instalações próprias e equipamentos para o funcionamento da Fonoteca Municipal e que 

a comunidade tem estado privada da sua utilização nos últimos dois anos. 
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Considerando que as Entidades e Colectividades do Concelho da Marinha Grande, para além de 

constituírem estruturas de representação da Sociedade Civil, têm vindo, de forma crescente, a 

prestar um conjunto de serviços aos seus associados, intervindo em áreas tão importantes como 

a educação, cultura, acção social, saúde, cidadania e voluntariado; 
Considerando que nos tempos modernos as novas tecnologias e a facilidade de estabelecer 
comunicações são factores fundamentais na atracção dos jovens para essas áreas sociais; 
Considerando que o espaço Fonoteca Municipal e o seu conjunto de equipamentos funcionaram 
como um verdadeiro centro juvenil de Vieira de Leiria, com recurso a equipamentos modernos 
e susceptíveis de motivar o interesse dos jovens, nomeadamente aqueles entre os 6 e os 25 

anos, bem como a população activa, pela ligação às novas tecnologias de informação e 

comunicação; 
Considerando a enorme expressão da Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria 

enquanto pólo dinamizador da participação social naquela freguesia, nomeadamente com 

actividades especialmente dirigidas para a população juvenil; 
 
Propõe-se a celebração do protocolo em minuta em anexo, entre o Município da Marinha 

Grande e a Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria, que define as regras de 

entendimento estabelecidas entre o Município da Marinha Grande e a Biblioteca de Instrução 

Popular, com vista à reactivação e gestão do espaço e dos equipamentos da Fonoteca Municipal 

daquela localidade.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e a minuta/proposta de protocolo em anexo, 

e atendendo à fundamentação acima apresentada, 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 com as necessárias 

alterações pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a minuta de protocolo em 

anexo (Anexo 2), autorizar o cabimento relativo ao apoio às despesas de funcionamento 

da Fonoteca Municipal de Vieira de Leiria no período de Julho de 2010 a Junho de 2012 

no valor anual de 6.960,00 euros (seis mil, novecentos e sessenta euros), e aprovar o 

calendário dos pagamentos da comparticipação financeira do Município à Biblioteca de 

Instrução Popular, NIF 501459472 com sede em Rua Pires de Campos, n.º 27, 2430 - 785 

VIEIRA DE LEIRIA: 

- Primeiro semestre de funcionamento (Julho a Dezembro 2010): pagamento de 3.480,00 

(três mil quatrocentos e oitenta euros) após a assinatura do protocolo; 

- Segundo semestre de funcionamento (Janeiro a Junho 2011): pagamento de 3.480,00 

(três mil quatrocentos e oitenta euros) no mês de Março de 2011; 

- Terceiro semestre de funcionamento (Julho a Dezembro 2011): pagamento de 3.480,00 

(três mil quatrocentos e oitenta euros) no mês de Setembro de 2011; 

- Quarto semestre de funcionamento (Janeiro a Junho 2012): pagamento de 3.480,00 (três 

mil quatrocentos e oitenta euros) no mês de Março de 2012. 

 

Fica a entidade obrigada a apresentar, 10 dias após o final de cada semestre de 

funcionamento: 

1. Relatório de actividades realizadas no semestre, onde conste: 

a) Acções de manutenção dos equipamentos e respectivo custo; 

b) N.º de títulos renovados e respectivo custo; 

c) Descrição de recursos humanos afectos e respectivo custo; 

d)Descrição das actividades promovidas pela Fonoteca Municipal, data, n.º de 

participantes; fotografias/recortes de Imprensa; 

e) N.º de utilizadores da fonoteca, por idades e tipo de acções/tipo de utilização efectuadas 

2. Plano de Actividades do semestre seguinte, onde conste: 
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Actividades a desenvolver e respectivo orçamento. 

 

A não apresentação do relatório e plano de actividades com os elementos acima descritos 

implicará a não atribuição de outros apoios. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam 

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/138. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - IMPLEMENTAÇÃO DA LOJA SOCIAL MUNICIPAL. CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO 

 

 
691 - Presente Informação n.º 1033/2010, de 29 de Junho, da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, na qual se propõe a celebração de contrato de arrendamento com vista à 

instalação da Loja Social Municipal. 
 
Presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, alínea f) e n.º 2, alínea f), 

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

autorizar a celebração do contrato de arrendamento da fracção destinada à Loja Social 

Municipal, e aprovar a minuta do contrato que se dá por reproduzida. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - VALORIZAÇÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS DOADOS À CASA-MUSEU 

AFONSO LOPES VIEIRA POR PARTE DO SR. CARLOS JOSÉ GOMES VIEIRA 

 
 
692 - Presente: 
- Informação da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, I/1182/2010 de 02 de Agosto, acerca de 
uma proposta de valorização de bens museológicos doados à Casa-Museu Afonso Lopes Vieira 
por parte do Sr. Carlos José Gomes Vieira. 
- Acta de reunião de câmara n.º 03 de 07 de Fevereiro de 2008; 
- Acta de reunião de câmara n.º 15 de 10 de Julho de 2008; 
- Acta de reunião de câmara n.º 17 de 24 de Junho de 2010; 
 
Atendendo a que, no seguimento da informação I/870/2010 de 31 de Maio, acerca de uma 
proposta de doação à Casa-Museu Afonso Lopes Vieira de um conjunto de bens documentais e 
artísticos por parte do Sr. Carlos José Gomes Vieira, e respectiva minuta de deliberação 
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aprovada por unanimidade na acta n.º 17 de 24 de Junho de 2010, se verificou a necessidade de 
efectuar a valorização dos bens museológicos propostos para doação para efeitos de inventário. 
 
Existindo ainda a necessidade de valorização de dois conjuntos de bens doados anteriormente 

pelo Sr. Carlos José Gomes Vieira, no seguimento das deliberações tomadas em 07 de 

Fevereiro de 2008 e 10 de Julho de 2008. 
 
Propõe-se a aceitação dos valores dos bens abaixo discriminados: 
 
- Deliberado em 10.07.2008: 
Descrição Valor (�) 

1. Uma foto de Afonso Lopes Vieira com 6 anos e 10 meses � assinada: 
Afonso Lopes Vieira. 

250,00 

2. Um postal de Afonso Lopes Vieira, impresso, com esfinge e ex-Libris 
(Búzio) do poeta; com referências escritas: Afonso Lopes Vieira, O 

Encoberto 1905; Poesias Escolhidas 1808 � 1902 (1904); Marques (1904); 
Contos de Natal (1905); 

150,00 

3. Um documento com quatro páginas em formato A5 (impresso) � A João de 

Deus, por Afonso Lopes Vieira; 
200,00 

4. Um documento - A Propósito da Obra Poética da D. Maria Amália � 
Sociedade Nacional de Belas Artes, 1918 � Separata da Atlântida (20 

exemplares � 2 Japão); 

150,00 

5. Uma medalha do Centenário do Nascimento de Afonso Lopes Vieira - 
1878-1978; 

250,00 

Livros 

6. �O Poema de Cid�, versão em prosa, com dedicatória do autor; 90,00 

7. �Afonso Lopes Vieira Anarquista�; 70,00 

8. �Ar-Livre�, 1906; 70,00 

9. �Canções do Vento e do Sol�, com dedicatória do Autor; 90,00 

10. �Rosas Bravas�, acto em verso; 60,00 

11. �Exposição Bibliográfica de Afonso Lopes Vieira�, 1962 30,00 

12. �Canções de Saudade e Amor�, 1912; 50,00 

13. �Bartolomeu Marinheiro�, 1955; 40,00 

14. �Afonso Lopes Vieira - In Memoriam�, 1978-1946. 50,00 

 

- Deliberado em 07.02.2008: 
Descrição Valor (�) 

FOTOGRAFIAS 

1. Fotografia de Afonso Lopes Vieira (10 x 6,2cm) 35,00 

2. Fotografia de Afonso Lopes Vieira (10,5 x 6,4cm) 35,00 

3. Fotografia de Afonso Lopes Vieira (10,5 x 6,4cm) 35,00 

4. Fotografia de Afonso Lopes Vieira com dedicatória (16,1 x 10,8 cm) 35,00 

5. Fotografia de Afonso Lopes Vieira na sua casa de São Pedro de Moel (14,1 

x 9,1 cm) 
35,00 

6. Fotografia de Afonso Lopes Vieira, Bilhete Postal (14,1 x 9,1 cm) 35,00 

7. Fotografia de Afonso Lopes Vieira com dedicatória (16,4 x 10,7 cm) 35,00 

8. Fotografia de Afonso e sua esposa Helena de Aboim (10,5 x 6,4 cm) 35,00 

9. Fotografia de Afonso Lopes Vieira em África, com dedicatória (16,4 x 10,7 

cm) 
35,00 

10. Fotografia de Afonso Lopes Vieira com familiares (20,9 x 16 cm) 35,00 

11. Fotografia de D.ª Mariana Lopes Vieira, mãe de Afonso Lopes Vieira (9,1 x 

6,1 cm) 
35,00 
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12. Fotografia de D.ª Mariana Lopes Vieira, mãe de Afonso Lopes Vieira em 

1912 (20 x 13,7 cm) 
35,00 

13. Fotografia de Afonso Lopes Vieira e sua Mãe, D.ª Mariana Lopes Vieira 

(16,5 x 11,7 cm) 
35,00 

14. Fotografia de Afonso Xavier Lopes Vieira, pai de Afonso Lopes Vieira 
(10,4 x 6,2 cm) 

35,00 

15. Fotografia de Afonso Xavier Lopes Vieira, pai de Afonso Lopes Vieira 
(10,2 x 6,4 cm) 

35,00 

16. Fotografia de Afonso Xavier Lopes Vieira, pai de Afonso Lopes Vieira 
(16,4 x 19,6 cm) 

35,00 

17. Fotografia de Afonso Xavier Lopes Vieira, pai de Afonso Lopes Vieira em 
S. Pedro de Moel (10,2 x 8,8 cm) 

35,00 

18. Fotografia de António Xavier Rodrigues Cordeiro, tio-avô de Afonso Lopes 

Vieira (10,5 x 6 cm) 
35,00 

19. Fotografia de António Xavier Rodrigues Cordeiro, tio-avô de Afonso Lopes 

Vieira (10,5 x 6,5 cm) 
35,00 

20. Fotografia de António Xavier Rodrigues Cordeiro, tio-avô de Afonso Lopes 

Vieira (10,5 x 6,5 cm) 
35,00 

21. Fotografia de António Xavier Rodrigues Cordeiro, tio-avô de Afonso Lopes 

Vieira (16,1 x 10,8 cm) 
35,00 

22. Fotografia de Afonso com o seu Tio-avô, António Xavier Rodrigues 

Cordeiro em Abril de 1869 (20 x 13,6 cm) 
35,00 

23. Fotografia de Maria Piedade Moreira Freire Manuel de Aboim, tia de 
Afonso Lopes Vieira (16,1 x 10,8 cm) 

35,00 

24. Fotografia de Familiares de Afonso Lopes Vieira (10,6 x 6,4 cm) 35,00 

25. Fotografia de Júlia, filha do poeta António Xavier Cordeiro (10,3 x 6,7 cm) 35,00 

26. Fotografia da meia-irmã de Júlia (10,3 x 6,5 cm) 35,00 

27. Fotografia do quarto de António Xavier Rodrigues Cordeiro, tio-avô de 

Afonso Lopes Vieira, na sua casa das Cortes - Leiria (20,9 x 16 cm) 
35,00 

28. Fotografia das Cortes � Leiria (14,9 x 12 cm) 35,00 

POSTAIS 

1. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel 50,00 

2. Enviado à Sra. Adriana Pimentel (10 de Out.1915) 50,00 

3. Enviado ao Dr. Júlio Eduardo dos Santos 50,00 

4. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel (24 de Jul.1920) 50,00 

5. Enviado ao Dr. Júlio Eduardo dos Santos (23 de Set.1915) 50,00 

6. Enviado à Sra. Adriana Pimentel (10 de Jun.1917) 50,00 

7. Enviado à Sra. Adriana Pimentel (24 de Jun.1917) 50,00 

8. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel (10 de Jul.1917) 50,00 

9. Enviado ao Sr. Henrique Peyssomeau  50,00 

10. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel (22 de Out.1919) 50,00 

11. Postal do Verão de 1927 50,00 

12. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel (12 de Out.1925) 50,00 

13. Enviado ao Eng. Vasco Pimentel (18 de Set.1942) 50,00 

14. Enviado à Sra. Adriana Pimentel (22 de Out. 1915) 50,00 

15. Enviado à Sra. Adriana Pimentel (14 de Out. 1915) 50,00 

16. Enviado ao Sr. Henrique Peyssomeau 50,00 

17. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel, de Paris (22 de Nov.) 50,00 

18. Enviado à Sra. Adriana Pimentel 50,00 

19. Enviado ao Sr. Adelino Pimentel (30 de Out.) 50,00 

CARTAS 

1. Soneto / Quadra Popular 65,00 

2. Carta para entregar uma encomenda 45,00 
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3. Carta para Olívia Cordeiro 65,00 

4. Carta ao Amigo Júlio 65,00 

5. Carta para Adriana Pimentel 65,00 

6. Carta para Adriana Peyssomeau Pimentel 65,00 

7. Carta para Olívia Pimentel 65,00 

8. Carta para Olívia Xavier Cordeiro 65,00 

EFEMÉRIDES 

1. Canções de Saudade e Amor � Recital de Lieder (Poesias de Afonso Lopes 
Vieira e Música de Ruy Coelho) � 14 de Janeiro de 1918. 

50,00 

2. Recorte do Jornal Diário de Lisboa onde Afonso Lopes Vieira e Alfredo 

Pimenta se bateram em duelo por causa duma polémica literária, de 01 de 

Abril de 1933. 

20,00 

LIVROS 

1. �Onde a terra de acaba e o mar começa�, de 1940 40,00 

2. �O romance de Amadis�, de 1922 40,00 

3. �O Encoberto�, de 1905 40,00 

4. �Gil Vicente Monólogo do Vaqueiro�, de 1910. 40,00 

 

- Deliberado em 24.06.2010: 
Descrição Valor (�) 

LIVROS 

Vieira, Affonso Lopes 

1. Para Quê? F. França Amado, Editor. Coimbra.1897. Poesia. 1ª Edição do 1º 

livro do autor. Livro raro, com tiragem muito pequena; 550,00 

2. A Diana de Jorge de Montemor. Sociedade Editora Portugal-Brasil, Lisboa, 
1924; 30,00 

3. País Lilás, Desterro Azul. Sociedade Editora Portugal-Brasil, Lisboa, 1922; 25,00 

4. O Canto Coral e o Orfeon de Condeixa. Editora Ld.ª, Lisboa. 1ª Edição da 

Conferência realizada em 9 de Fevereiro de 1916, no Concerto do Orfeon; 35,00 

5. Gil Vicente. Editora Para Livraria Ferreira, Lisboa. 1ª Edição da 

Conferência realizada em 15 de Janeiro de 1912, no Serão Vicentino; 30,00 

6. Conto do Natal. Livraria Editora Viúva Tavares Cardoso, Lisboa, 1905. 1ª 

Edição; 30,00 

7. Ilhas de Bruma. F. França Amado, Coimbra, 1917. 1ª Edição. Livro raro; 50,00 

8. O Meu Adeus. Companhia Nacional Editora, Lisboa, 1900; 30,00 

9. Animais Nossos Amigos. Com ilustrações de Raul Lino. Livraria Ferreira, 

Editora, Lisboa, 1911. Livro Raro; 75,00 

10. Rosas Bravas. Com Projecto Do Scenario Original de Raul Lino sobre 
gravura de Thomás Bordallo Pinheiro. Editora, Lisboa, 1ª edição; 200,00 

11. Ar Livre. Editora Vª Tavares Cardoso, Lisboa, 1906. Com dedicatória do 

autor a Affonso Vargas, datada de Sintra, 1908; 48,00 

12. Santo António - Jornadas do Centenário. Sociedade Editora Portugal-
Brasil, Lisboa, 1932; 40,00 

13. A Paixão de Pedro o Cru. Imprensa Portugal-Brasil para Livraria Bertrand, 
Lisboa, 1939-40; 35,00 

14. Cancioneiro de Coimbra. Edição de França Amado. Coimbra.1918. 25,00 

15. 1878 - 1946 In Memoriam. Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1947; 240,00 

16. Animais Nossos Amigos. Livraria Bertrand, edição para Bibliotecas das 

Escolas Primárias; 30,00 

17. Canções Do Vento E Do Sol. Parceria A. M. Pereira, Ld.ª, Lisboa, 1967, 2ª 

edição; 25,00 

18. A Fé E O Império � Conferência feita em Luanda aos 28 de Junho de 1932. 

Separata extraída do fasc. III do vol. II dos Estudos Portugueses do 
200,00 
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Integralismo Lusitano a que foi atribuído o nº 53 de 200 exemplares. Raro; 
19. O Povo e os Poetas Portugueses. Conferência lida pelo autor no Teatro D. 

Maria II em 12 de Janeiro de 1910. Lisboa. 35,00 

20. O Carácter de Camões. Conferência realizada a 9 de Janeiro de 1940 na 

Sociedade de Geografia de Lisboa, a convite do �Sindicato Nacional da 

Crítica�, sob a presidência de António Ferro. Lisboa. 
35,00 

PINTO, António Arala 

21. Duas Dívidas - D. Denis e o Nacionalismo de Afonso Lopes Vieira. 
Conferência realizada na Casa do distrito de Leiria, em Lisboa, a 20 de 

Junho de 1951. Comissão Municipal de turismo de Leiria. Abril MCMLII. 
20,00 

GÂNDARA, Alfredo 

22. As raízes da obra de Afonso Lopes Vieira  Conferência proferida em 7 de 

Setembro de 1952 na casa do poeta, em S. Pedro de Moel. Edição da 

Comissão Municipal de Turismo da Marinha Grande, Lisboa, 1953;  
20,00 

CASTRO, Aníbal de 

23. A Mensagem De Afonso Lopes Vieira  Palestra feita na Sessão Solene de 

abertura do ano lectivo na Escola do Magistério Primário de Leiria, em 10 

de Novembro de 1967. Câmara Municipal de Leiria. 1968; 
30,00 

24. Coimbra No Pensamento E Na Obra De Afonso Lopes Vieira  Separata do 
Arquivo Coimbrão, Vol. 27-28, Coimbra Editora, Ld.ª, Coimbra, 1979; 

25,00 

MONTEMOR, Nuno de 

25. O Avô. União Gráfica, Lisboa, 1960. Dedicado a Afonso Lopes Vieira; 25,00 

MARQUES, Galino 

26. In Memoriam De Delfim Guimarães 1872-1933. Editora Guimarães & C.ª, 
Lisboa, 1934. Esta obra organizada pelo autor, conta com a colaboração de 

vários escritores, entre os quais Afonso Lopes Vieira (a páginas 11); 
150,00 

POSTAIS 

27. Cinco cartões postais, redigidos e assinados por Afonso Lopes Vieira:  

o Pinhal Nacional Estrada para S. Pedro de Muel (12 x 9 cm); 40,00 

o Enviado ao Sr. Dr. Reynaldo dos Santos (13,9 x 9,1 cm); 40,00 

o Enviado à Sra. D. Suzana Cid dos Santos; 5 de Set.1945 (14,4 x 9,4 

cm) 40,00 

o Enviado ao Sr. Dr. Reynaldo dos Santos; 23 Jun. 1921 (14,5 x 9 
cm); 40,00 

o Enviado ao Sr. Dr. Reynaldo dos Santos; 23 Jul. 1900 (14,3 x 9 
cm); 40,00 

PINTURA 

28. Afonso Lopes Vieira retratado por António Carneiro, reprodução do 

desenho original de 1912; (24,5 x 16 cm); 
45,00 

FOTOGRAFIAS 

29. Seis quadros emoldurados com fotografias de São Pedro de Moel:  

o Vista de S. Pedro de Moel anterior a 1900 (24 x 38 cm); 90,00 

o Vista de S. Pedro de Moel em 1900 (25 x 40 cm); 90,00 

o Vista de parte do areal com casa do poeta em 1903 (25 x 40 cm); 90,00 

o Vista da casa do poeta após derrocada, com a figura de Afonso 
Lopes Vieira em primeiro plano, em 1906 (25 x 40 cm); 95,00 

o Vista de S. Pedro de Moel (lado poente) em 1935 (25 x 40 cm); 90,00 

o Vista aérea de S. Pedro de Moel posterior a 1935 (27,5 x 38,5 cm). 90,00 

 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e atendendo a que: 
- Os valores dos bens foram atribuídos individualmente com base no seu valor de mercado e 

através de parâmetros utilizados para a classificação dos bens, como sendo as colecções e 
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espólios de autores e personalidades notáveis das letras, impressos raros e manuscritos 
autógrafos produzidos ou reunidos há mais de 50 anos, de acordo com o art.º 85.º da Lei n.º 

107/2001, de 8 de Setembro. 
- Delibera ao abrigo do alínea h) do n.º 1 do art. 64 da secção II do capítulo IV do DL 

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

aceitar os valores dos bens supra referidos, uma vez que se trata de um conjunto de bens 

com interesse histórico, documental e museológico para a vocação e objectivos da Casa-

Museu Afonso Lopes Vieira, que devem ser inventariados, estudados e conservados para 

a posteridade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - ANÁLISE DE UMA PEÇA DE VIDRO PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO PELO 

MUSEU DO VIDRO. 

 

 

693 - Presente: 
- Informação do Museu do Vidro, I/592/2010 de 13 de Abril, acerca de uma análise de uma 

peça de vidro proposta ao Museu do Vidro; 
- Ofício da Sr.ª D.ª Maria Emília Sentieiro, recebido a 19 de Fevereiro de 2010, propondo um 

valor para a venda da peça ao Museu do Vidro, após avaliação. 
- Minuta do contrato de empréstimo; 
 
Atendendo a que foi realizada uma proposta de aquisição de uma peça de vidro - frasco de 
perfume duplo - por parte da Sr.ª D.ª Maria Emília Sentieiro ao Museu do Vidro, familiar da 

legítima proprietária, Sr.ª D.ª Maria Ana de Campos Mendes Sentieiro. 
 
Considerando que após a observação cuidada da mesma, não foi possível determinar com 

clareza a data de fabrico e a proveniência, no sentido em que não se trata de um modelo 

conhecido e não surge nos catálogos de produção das fábricas da Marinha Grande, ou outras 

fábricas nacionais, do século XVIII ao século XX. 
 
Atendendo ao facto de se considerar a peça como de fabrico nacional, baseado no registo 

caligráfico gravado nos dois reservatórios em forma de coração: �Lembrança�;�d�Amizade�. 
 
Considerando as dúvidas sobre a sua classificação e existindo a possibilidade de vir a 

classificar correctamente a peça através da realização de uma análise não destrutiva por 

Fluorescência de Raios X (micro-EDXRF) no Laboratório Científico do Departamento de 

Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa, sem custos, para determinar a composição do vidro, possibilitando assim a eventual a 

determinação da sua proveniência, e decidir sobre a importância da sua aquisição, propõe-se a 
celebração de um contrato de empréstimo da peça entre a Câmara Municipal da Marinha 

Grande e a legítima proprietária. 
 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e atendendo a que: 
- Na existência de dúvidas quanto à classificação da peça, uma futura aquisição deste bem pela 

Câmara Municipal da Marinha Grande - Museu do Vidro fará mais sentido após a comprovação 

da sua classificação através de uma análise à sua composição química. 
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- Esta peça com interesse histórico, artístico e museológico comprovado pela análise, será uma 

mais-valia para o enriquecimento da colecção do Museu do Vidro. 
Delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 1º do art.º 64º da secção II do capítulo IV da Lei n.º 

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

aceitar o empréstimo da peça para a realização da análise, uma vez que se trata de um 

bem com interesse histórico, artístico e museológico para a vocação e objectivos do Museu 

do Vidro, bem como a assinatura do contrato de empréstimo em minuta em anexo (Anexo 

3). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
10 - 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 730-10: ÁLVARO SILVA VENTURA 

E CUSTÓDIA GUERRA. 

 

 

694 - Presente requerimento de Álvaro Silva Ventura e de Custódia Guerra, contribuintes nº 

182 598 748 e nº 182 598 756, residentes na Avenida Victor Gallo, nº 101, 2º Andar, freguesia 

e concelho da Marinha Grande, a solicitar a constituição de compropriedade do prédio rústico 

sito em Tojeiras, Casal Galego, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 6052 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 4851. 
Presente certidão de teor do prédio rústico. 
Presente certidão emitida pela Conservatória de Registo Predial. 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000. 
Presentes informações Jurídicas I/1215/2010, de 06/08/2010 e I/1240/2010, de 11/08/2010. 
  

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

considerando que:  
 
a) Álvaro Silva Ventura e Custódia Guerra, residentes na Avenida Victor Gallo, nº 101, 2º 

Andar, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietários, vêm 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 Tojeiras, Casal Galego, inscrito na 
matriz sob o artigo n.º 6052 da freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o nº 4851. 
   
b) O prédio em causa em causa é composto de terra de semeadura e vinha com cerca de 80 pés, 

apresentando uma área de 860 m². 
 
c) Pretendem os requerentes proceder à transmissão do prédio rústico, originando tal negócio 

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

apresentado na S.O.P. em 28/07/2010 (registo nº 1838/2010). 
 

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 
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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. 
 

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 6052, propriedade de 
Álvaro Silva Ventura e Custódia Guerra. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 
 

11 - PEDIDO DE PARECER PARA A UTILIZAÇÃO DO DPM NA PRAIA DA VIEIRA 

PARA A REALIZAÇÃO DE TOURADA � REQUERENTE: GRUPO DESPORTIVO 

DA PRAIA DA VIEIRA 

 
 
695 - Presente fax da ARH Centro � Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., 
datado de 12/08/2010, a solicitar, para efeitos de licenciamento, o parecer desta Câmara 

Municipal relativamente ao pedido de autorização apresentado pelo Grupo Desportivo da Praia 

da Vieira para a realização de uma tourada em terrenos do Domínio Público Marítimo na Praia 

da Vieira, no próximo dia 22 de Agosto, o que implicará a ocupação de parcela de terreno com 

cerca de 60 m de diâmetro entre os dias 14 a 23 de Agosto.  
 
A Câmara Municipal decide informar que não se opõe à pretensão, desde que cumpridos 

todos os normativos legais. 

 

Esta decisão foi tomada por maioria, com 2 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr.ª Cidália Ferreira, Dr. António Santos e Dr. Vítor Pereira. 
 

 
 













Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/08/2010 

Acta n.º 21 

 

 67 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

696 - 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 17:10 

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 

 
 
 

 

 


