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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia doze de 

Maio de dois mil e dez.    

 

 

 

 

Aos doze dias do mês de Maio de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 
Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. António Manuel Jesus Ferreira dos Santos ausentou-se da reunião 

pelas 17:50 horas, após a discussão e votação do ponto 21 da ordem do dia, com a epígrafe 
�CONTRATO DE ARRENDAMENTO � TMN, SA.�, não tendo regressado. 
 

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 960/10 � PC N.º 470/06 � ANDREIA SOFIA OLIVEIRA MARTINS 

MARQUES JOÃO 

 

2. REQ. N.º 834/10 � PC N.º 48/08 � ANÍBAL CRUZ MARCELINO 

 

3. REQ. N.º 641/10 � PC N.º 50/10 � JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES 

 

4. REQ. N.º 363/10 � PC N.º 212/09 � VIRGILIO TEODÓSIO COELHO SILVA 
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5. REQ. N.º 1015/10 � PC N.º 359/08 � COLMEIA REAL, UNIPESSOAL, LDA. 

 

6. REQ. N.º 1091/10 � PC N.º 186/07 � JESUINO ALVES GUERRA 

 

7. REQ. N.º 942/10 � PC N.º 230/07 � NELSON JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO 

 

8. REQ. N.º 908/10 � PC N.º 11/05 � CMF � CONSTRUÇÕES MARQUES & 

FILHOS, LDA. 

 

9. REQ. N.º 862/10 � PC N.º 322/08 � ILDA DOMINGUES PASSAGEM 

 

10. REQ. N.º 715/10 � PC N.º 09/09 � A. M. MATOS � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

11. REQ. N.º 352/10 � PC N.º 726/07 � VECOGEST, LDA. 

 

12. REQ. N.º 290/10 � PC N.º 50/08 � JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA ANDRADE 

 

13. REQ. N.º 770/10 � PC N.º 304/08 � CONCEIÇÃO JESUS FERREIRA 

VARALONGA RAINHO 

 

14. REQ. N.º 952/10 � PC N.º 227/09 � HELDER SOARES CARQUEIJEIRO 

 

15. REQ. N.º 2456/07 � PC N.º 428/07 � ANTÓNIO LOURENÇO SIMÕES 

 

16. REQ. N.º 1242/09 � PC N.º 323/07 � EUROMARINHA � COMPRA E VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LDA. 

 

17. REQ. N.º 4169/07 � PC N.º 648/07 � CONSTRUÇÕES JOAQUIM COELHO & 

HERMÍNIO, LDA. 

 

18. REQ. N.º 750/10 � PC N.º 67/10 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

 

19. TRANSFERÊNCIA PARA A EMPRESA MUNICIPAL, TUMG, E.M. 

 

20. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, 

LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONTENTORES E BALDES NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

 

21. CONTRATO DE ARRENDAMENTO � TMN, SA. 

 

22. RUA DO REPOUSO � CORRECÇÃO DE ÁREA CEDIDA 

 

23. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO 
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24. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO 

 

25. 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 LEI Nº N.º 10/2008, DE 20/02. PC Nº 939-09: ABÍLIO 

MENDES GASPAR. 

 
26. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA ÚNICA: PROCESSOS DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO NºS 105/CO/2006 E 09/CO/2008. ARGUIDA: MARIA 

JUDITE FERREIRA ALEXANDRE. 

 
27. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 59/CO/2007, Nº 135/CO/2007, 

75/CO/2009 E 60/CO/2010, EM QUE É ARGUIDO DÉLIO RODRIGUES 

CARREIRA REI. 

 
28. PC Nº 1518/99: ISABEL MARIA MELO PIRES BONITA � ACTIVAÇÃO DE 

GARANTIA BANCÁRIA. 

 
29. RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

 

30. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS FINAIS 

 
31. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS  

 

32. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
33. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE TERRENO D0 SR. CARLOS AUGUSTO 

DE SOUSA DOMINGUES SILVA. NÃO ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

PROPOSTAS 

 

34. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 29,40M² DE TERRENO D0 SR. RAFAEL 

MONTEIRO DOS SANTOS 

 
35. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CASAL GALEGO � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 08/07 � CEDÊNCIA DE 14,72M² DE ÁREA D0S SRS. JOSÉ 

AUGUSTO MARTINS DOMINGUES, D. MARIA REGINA MARTINS 

DOMINGUES E D. MARIA JOSÉ MARTINS DOMINGUES. 

 
36. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CASAL GALEGO � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 08/07 � CEDÊNCIA DE 23,00M². 

 
37. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: MARIA ROSÁRIO SANTOS REIS 
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38. ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 1532/2 EMITIDA EM FEVEREIRO 

DO CORRENTE ANO, EM NOME DE SUSANA MARGARIDA TOJEIRA, POR 

MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO, POR PARTE DA ALUNA DANIELA GOMES SALGUEIRO. 

 
39. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS 

BLOCO 1 2.º C, CASAL DE MALTA: ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS 

 
40. APOIO EM FOTOCÓPIAS AO GD PRAIA DA VIEIRA 

 
41. ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA COMEMORATIVA DOS 75 ANOS DO 18 DE 

JANEIRO DE 1934 AO ARQUITECTO NORBERTO BARROCA 

 
42. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO � ESCOLA SECUNDÁRIA ENG.º ACÁCIO CALAZANS 

DUARTE � 06 DE MAIO 

 
43. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO � A PAIXÃO DO PRÍNCIPE HIRAM�, DE 

JOSÉ MARTINS SARAIVA. 

 
44. CLASSES TRANSPLANTADAS � INTERCÂMBIO COM FONTENAY-SOUS-

BOIS � DESLOCAÇÃO DO 4º ANO DA ESCOLA DA VÁRZEA 

 
45. INTERCÂMBIO DESPORTIVO COM CIDADES GEMINADAS � TORNEIO 

DE FUTEBOL DE FONTENAY-SOUS-BOIS: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

 
46. RESUMO DE TESOURARIA 

 

47. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

particulares não incluídos na ordem do dia, que identificou, bem como a ratificação do 

seu despacho n.º 152/GP/AP/2010, de 11 de Maio, o que foi aceite por todos dada a 

urgência de deliberação imediata sobre os mesmos.  
Os processos de obras serão apreciados imediatamente após a votação daqueles que 

constituem a ordem do dia. 
 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para intervir, tendo abordado os seguintes 
assuntos: 

 
 relativamente à reunião extraordinária do passado dia 7, quis deixar um apelo 

sobre uma prática que lhe parece anormal e daquilo que em seu entender seria o 
correcto. Em primeiro lugar uma reunião extraordinária deve confinar-se a um 
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ou dois assuntos, e não deverá ter uma ordem de trabalhos bastante extensa, 

como aconteceu com a anterior, pois parece-lhe que o normal funcionamento da 
Câmara deve passar pelas reuniões ordinárias. Um segundo aspecto diz respeito 

ao facto de não ter estado presente, tendo referido que sabe que qualquer pessoa 

pode legalmente faltar aos compromissos profissionais, mas o seu horário foi 

feito de acordo com aquilo que é o normal funcionamento da Câmara, pelo que 

não tem aulas à 5.ª feira à tarde. Não lhe parece correcta esta imposição de um 

dia, uma vez que nos últimos quatro anos as reuniões extraordinárias sempre 

foram marcadas democraticamente, no decurso das reuniões de Câmara ou então 

os Vereadores foram previamente contactados para acordar entre todos o dia e a 
hora. 

 
 disse que ouviu falar que há uma ou duas viaturas novas que estariam nos 

estaleiros, pelo que gostava que esse assunto fosse clarificado aqui na reunião, 

uma vez que este executivo tem passado a mensagem de falta de dinheiro da 
Câmara, tanto mais que aprovou há pouco tempo um aumento brutal de taxas e 

estamos num contexto de grande crise económica. Assim, pretende saber se se 

confirma esta notícia, que viaturas são, quais os custos e como é que a Câmara 

enquadra esta aquisição. 
 
Sobre este assunto o Sr. Vereador Dr. António Santos referiu que as viaturas da 
Câmara são realmente muito velhas, pelo que se é uma viatura de fruição normal, e até 

por uma questão de segurança, concorda com a aquisição. 
 
Em relação às questões colocadas pelo Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho, o Sr. 

Presidente esclareceu o seguinte: 
- a Câmara tem uma viatura nova para apoio aos trabalhos do cemitério e que está 

estacionada nos estaleiros; 
- não há mais nenhuma viatura nova; 
- houve apenas a cedência ao Presidente da Câmara, num fim-de-semana, de uma 
viatura para que este se deslocasse, em segurança, ao Congresso Avieiro; 
- há intenção de adquirir uma viatura, tal como se encontra plasmado no orçamento e já 

foi informado anteriormente, mas não será uma viatura de luxo. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho chamou a atenção para o facto de não se 

poderem pedir sacrifícios aos munícipes quando se estão a fazer aquisições neste 

contexto económico. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira expressou o seu agrado pela forma humilde como a 
Câmara perspectiva a aquisição de viaturas. 
 
Relativamente ao dia escolhido para a marcação da reunião extraordinária, o Sr. 

Presidente disse que lamentava, mas que sinceramente não se recordava do 

impedimento do Dr. Cascalho, e a referida marcação, feita na 3ª. feira, e para cumprir o 

prazo legal, fazia com que a reunião tivesse que ser feita na 6ª. feira. 
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1 - REQ. N.º 960/10 � PC N.º 470/06 � ANDREIA SOFIA OLIVEIRA MARTINS 

MARQUES JOÃO 
 
 
362 - Presente Processo de Licenciamento relativo à obra de Alteração e Ampliação de um 

Edifício de Habitação para Infantário, levada a efeito na Rua das Fontaínhas, Lugar de 

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

n.º 112/07, de 19/04. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, dispondo de pareceres 

favoráveis da Autoridade Nacional de Protecção Civil � Comando Distrital de Operações de 

Socorro de Leiria, da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. - ACES Pinhal Litoral 
II, do Instituto da Segurança Social, I.P. � Centro Distrital de Leiria e informações técnicas dos 

serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Termos de Responsabilidade do Autor do Projecto de Arquitectura e 

Coordenador de Projecto, rectificados, de acordo com os Anexos I e II da Portaria n.º 

232/2008, de 11/03, especificando a legislação aplicável à operação urbanística e tipo 

de estabelecimento, bem como referindo o cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 08/08. 

2. Apresentação dos Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades aplicáveis, 

face às alterações introduzidas ao Projecto de Arquitectura.  

3. Apresentação de Calendarização da Obra. 

4. Cumprimento das disposições constantes do parecer do Delegado de Saúde do ACES 

Pinhal Litoral II, cujas observações se transcrevem: 
�O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Despacho 

Normativo n.º 99/89, de 27 de Outubro, o Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto, o DL n.º 243/86, 

de 20 de Agosto, Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril e 

demais legislação vigente, sendo que deverá ser salvaguardada a indicação abaixo mencionada: 
- A torneira da cuba de lavagem da copa suja, deve ser provida de comando não manual, uma vez que 

servirá também para higienização das mãos. Junto deste, deve existir igualmente dispositivo de lavagem e 

secagem de mãos individuais (n.º 4 do Capítulo I, Anexo II do Regulamento CE n.º 852/2004). 

5. 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. 

 
 
2 - REQ. N.º 834/10 � PC N.º 48/08 � ANÍBAL CRUZ MARCELINO 
 
 
363 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1477/86, relativo à obra de Ampliação de um 

Estabelecimento existente, localizado na Rua Amílcar Paulo Grilo, Lugar de Pilado, Freguesia 

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

com Adaptação de Estabelecimento de Bebidas, dispondo de informações técnicas dos serviços 

que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas a merecer aprovação. 
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Presente parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil � Comando 
Distrital de Operações de Socorro de Leiria e parecer favorável condicionado emitido pela 

Administração Regional de Saúde do Centro � Centro de Saúde Concelhio da Marinha Grande, 

relativos à operação urbanística referida. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades aplicáveis às alterações efectuadas, 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. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pelo Centro de 

Saúde Concelhio da Marinha Grande, cujas observações se transcrevem: 

�1. O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, 

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

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

impeçam entrada e permanência de insectos; e 

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

mãos e dos utensílios�. 

 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 11.º, do 

Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização e antes do 

início da actividade, deverá apresentar Declaração Prévia junto da Câmara Municipal, 

com conhecimento à Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo com o 

modelo publicado em Anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 641/10 � PC N.º 50/10 � JOAQUIM MANUEL PEREIRA FERNANDES 

 
 
364 - Presente Processo de Licenciamento n.º 958/87, relativo à obra de Construção de um 

Edifício destinado a Oficina, Armazém e Escritórios, levada a efeito na Rua Jornal �O 

Correio�, Lugar de Embra, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de 

Licença de Construção n.º 193/88, de 25/02. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo à Alteração de Edifício destinado a Oficina, 

Armazém e Escritórios, dispondo de informações técnicas dos serviços que atestam estarem as 
alterações efectuadas, aptas a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

1. Projectos das especialidades aplicáveis às alterações efectuadas, 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. Peças gráficas representativas do Esquema de Ventilação das Instalações Sanitárias. 
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3. Peças gráficas 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. 

 

Mais deliberou informar a requerente que, na ausência de documentos comprovativos da 

existência de processo de licenciamento específico, junto da entidade coordenadora, no 

âmbito do previsto no n.º 5 do art. 7.º do regulamento do Plano Director Municipal da 

Marinha Grande, a designação �oficina de montagem de candeeiros� que consta do 

processo de licenciamento municipal n.º 958/87, não pressupõe o uso industrial. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 363/10 � PC N.º 212/09 � VIRGILIO TEODÓSIO COELHO SILVA 
 
 
365 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

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

Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 

legais necessários ao deferimento da pretensão, incluindo a operação de destaque requerida, 

bem como à emissão da respectiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, 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) Junção da Licença da ARH-C, na sua totalidade; 

b) Peças gráficas e escritas a sanar as desconformidades quanto à altura e 

características construtivas dos muros de vedação a erigir; 

c) Peças gráficas relativas à instalação de receptáculo postal, que garanta as 

condições referidas no Decreto-lei n.º 163/2006, de 08/08. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

4. 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. 

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 deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.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 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 artigo 

6.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, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de 

construção nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 600m2, admissível para a parcela 

remanescente, face à aplicação do índice de construção bruto de 0,5 definido para o 

local, sobre uma área de terreno de 1.200m2, nos termos do disposto no n.º 9 do art. 

5.º do regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1015/10 � PC N.º 359/08 � COLMEIA REAL, UNIPESSOAL, LDA. 
 
 
366 - Presente Processo de Licenciamento n.º 74/90, relativo à obra de Construção de um 

Edifício, levado a efeito na Avenida da Liberdade, n.º 147, Freguesia de Marinha Grande, à 

qual foi atribuído o Alvará de Licença de Construção n.º 432/93, de 07/07. 
 
Presente Processo de Licenciamento relativo à alteração da Fracção �EP� para Instalação de 

Estabelecimento de Bebidas, dispondo de parecer favorável condicionado emitido pelo 

Delegado de Saúde do ACES Pinhal Litoral II e informações técnicas dos serviços que atestam 

estarem as alterações efectuadas, aptas 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, do Termo de Responsabilidade da Autora do 

Projecto de Arquitectura rectificado, referindo a legislação em vigor, aplicável ao tipo 

de estabelecimento. 

3. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pelo Delegado de Saúde, cujo 

teor se transcreve: 
�� 
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O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29/04, Decreto-Lei n.º 243/86, de 

20/08 nomeadamente: 

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

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

cafetaria, padaria, pastelaria ou de gelados (n.º 1 do art. 14.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

- O estabelecimento deve estar dotado de equipamentos que permitam assegurar, a separação de resíduos 

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

Regulamentar n.º 20/2008); 

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

necessário, com redes de protecção de insectos, facilmente removíveis para limpeza (alínea d), do n.º 1 do 

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

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

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

em bom estado de higiene e conservação (n.º 6 do art. 4.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

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

trabalhadores; e 

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

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

�� 

 

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

10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização, 

antes do início da actividade, deverá apresentar a Declaração Prévia prevista no n.º 1, do 

art. 11.º do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal com cópia à Direcção-

Geral das Actividades Económicas (DGAE), elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07, na qual se responsabiliza 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 1091/10 � PC N.º 186/07 � JESUINO ALVES GUERRA 
 
 
367 - Presente Processo 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 dos 

Vales, Lugar do Boco, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 140/09, de 08/07, com termo em 05/07/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado � alteração 

da implantação da edificação e seus arranjos exteriores, dispondo de pareceres técnicas dos 
serviços, referindo o cumprimento na generalidade, dos pressupostos que serviram de base ao 

licenciamento inicial. 
 
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 por necessários em consequência da realização da 

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 942/10 � PC N.º 230/07 � NELSON JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO 
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368 - Presente pedido de licenciamento referente à Remodelação de um Estabelecimento de 

Restauração e Bebidas existente, localizado num edifício da Rua da Boavista, Praia da Vieira, 

Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo do anterior Alvará Sanitário n.º 692/78, tendo por base 
o Processo Camarário n.º 38/78. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, incluindo Projecto de Segurança Contra Riscos de 

Incêndio, aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
Presente parecer favorável condicionado, emitido pela Administração Regional de Saúde do 

Centro � Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande, bem como parecer favorável 

emitido pelo Governo Civil do Distrito de Leiria. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Arquitectura 
e 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 do(s) técnico(s) autor(es) do(s) projectos 

de especialidades, instruídos conforme o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19/09 

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

Lei n.º 177/2001). 

2. Apresentação de peça gráfica com a pormenorização das caixas de distribuição da rede 

de água. 

3. Apresentação de mais um exemplar dos Projectos de Arquitectura e das 

Especialidades, nos termos do disposto no n.º 14 do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Cumprimento dos condicionalismos referidos no parecer emitido pela Administração 

Regional de Saúde do Centro - Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande, 

que se transcreve: 
�� 
1. O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

regulamentar n.º 20/2008, de 27/11; 

2. Todos os compartimentos, nomeadamente as instalações sanitárias, copa suja e armazém, devem dispor 

de ventilação natural e ou artificial, capaz de garantir uma adequada renovação do ar e a eliminação 

de fumos, cheiros e ou vapores; 

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

permanência de insectos; 

4. A porta de entrada directa para a cozinha, que dá igualmente acesso ao exterior e vão de escadas, só 

deve poder ser aberta pelo interior do estabelecimento, aquando do funcionamento do mesmo, de 

acordo com o código de boas práticas para a restauração e de implementação do HACCP. 
�� 

6. Apresentação, após a emissão da Autorização de Utilização, antes do início da 

actividade, de Declaração Prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 11.º do 

Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, junto da Câmara Municipal, com conhecimento à 
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Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo com o modelo publicado em 

Anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 908/10 � PC N.º 11/05 � CMF � CONSTRUÇÕES MARQUES & FILHOS, 

LDA. 
 

 

369 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de um Edifício Habitacional, 
Garagens e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Embra, 

Lugar da Embra, Freguesia de Marinha Grande, ao abrigo do Alvará de Licença de Construção 

n.º 255/07, de 20/09, com termo em 06/09/2010. 
 
Presente requerimento a solicitar a emissão de certidão comprovativa de se encontrarem 

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

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

técnica dos serviços.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam que o referido edifício, reúne as 

condições necessárias para se proceder à sua divisão por fracções, nos termos do art. 1415.º do 

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

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

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

anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 862/10 � PC N.º 322/08 � ILDA DOMINGUES PASSAGEM 
 

 

370 - 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 do 
Pinheiro Manso, Pero Neto, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território datado de 11/08/2009. 
 
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. 
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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 dos elementos referidos no ponto 3 do anterior Ofício n.º 160/10, de 

12/02. 

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

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

prédio confinante com a via pública, com 2,25m de largura, cujos alinhamento e 

materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob 

solicitação atempada por parte do requerente, sendo igualmente necessário que 

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

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 715/10 � PC N.º 09/09 � A. M. MATOS � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
371 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de uma Edificação existente, 

localizada na Praça Afonso Lopes Vieira, S. Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, 
dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara 

realizada em 21/01/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 
Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
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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. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da realização da obra, sendo que todos os trabalhos inerentes à execução 

da obra, ficarão interditos durante o período compreendido entre 1 de Julho e 31 de 

Agosto, de acordo com o art. 41.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

Caso a obra não se encontre concluída, à data do início do prazo de suspensão 

referido, deverá o dono da obra tomar todas as medidas necessárias de forma a 

acautelar o perfeito isolamento da mesma, nomeadamente através da colocação de 

tapumes, sendo que todas as acções de desobstrução da via pública, deverão estar 

concluídas, nos termos do art. 40.º do referido regulamento. 

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. 
 
 
11 - REQ. N.º 352/10 � PC N.º 726/07 � VECOGEST, LDA. 
 
 
372 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional (dois fogos) e Muros de Vedação, incluindo o destaque de uma parcela de terreno, 

a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua das Rosas, 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 03/08/2009. 
 
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 os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Os arranjos exteriores previstos, a executar por V. Ex.ª 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 de areia, 

devendo fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

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

0,08x0,20 e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,08 com natural; 

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

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

zonas de estacionamento. Na execução de passeios deverá ser considerada a 
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colocação de película de plástico preto entre a camada base e a almofada de 

assentamento de modo a evitar o crescimento da erva; 

c) O alinhamento do passeio deverá ser oportunamente solicitado por V. Exª 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 400mm, incluindo se necessário 

a colocação de caixas de visita de diâmetro de 1.00m com tampas em ferro fundido 

da classe D400, as quais deverão ser colocados todos os 60m ou nas mudanças de 

direcção do colector. Sempre que seja realizada uma caixa de visita deverá ainda 

colocar um sumidouro junto ao lancil com ligação à caixa; 

2. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja executada de acordo 

com a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 

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

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

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

4. 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). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 290/10 � PC N.º 50/08 � JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA ANDRADE 
 
 
373 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Muros de Vedação, a levar a efeito num Lote de terreno constituído através do 

Processo de Loteamento n.º 132/84, titulado pelo Alvará n.º 2/85, localizado na Rua Principal, 

Pilado, 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 16/06/2009. 
 
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 

04/09. 
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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. Execução de 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 uma largura de 1,60m, sendo o alinhamento e materiais definidos no 

local pelos serviços respectivos da Câmara. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

3. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários 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). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 770/10 � PC N.º 304/08 � CONCEIÇÃO JESUS FERREIRA 

VARALONGA RAINHO 
 
 
374 - 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 
Rosas, Pedra de Cima, 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 

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

Especialidades apresentados, aptos a merecerem 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. Execução do colector pluvial de acordo com o previsto na alínea d) do ponto 2 do 

Ofício n.º 811/09, de 02/06. 

2. Os arranjos exteriores propostos, a cargo do 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 de 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 0,04 m 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) O requerente 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 do processo 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 60 

m 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. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Aquando do início da construção, 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). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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14 - REQ. N.º 952/10 � PC N.º 227/09 � HELDER SOARES CARQUEIJEIRO 
 
 
375 - 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 Do 

Covão, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura 

aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 15/04/2010. 
 
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 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. As águas pluviais provenientes dos espaços impermeáveis, deverão ser conduzidos 

para zonas ajardinadas ou zonas permeáveis do logradouro da moradia, evitando 

assim o seu encaminhamento para a via pública. 

2. Execução de passeio na extensão total do prédio confinante com a Rua do Covão, cujo 

alinhamento, materiais e dimensões deverão ser definidos no local pelos respectivos 

serviços técnicos. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Aquando do início da construção, 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 art. 53.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas, ��toda e qualquer edificação destinada a habitação, 

comércio ou serviços, cuja profundidade, medida a partir da sua fachada fronteira ao espaço 
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público confinante, seja superior a 30m.�, é considerada geradora de um impacte 

semelhante a uma operação de loteamento. 

 

Assim, nos termos do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/07, 

não havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à implantação de espaços verdes 

públicos e equipamentos de utilização colectiva, o proprietário ficará obrigado ao 

pagamento de uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto no art. 

75.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 2456/07 � PC N.º 428/07 � ANTÓNIO LOURENÇO SIMÕES 
 
 
376 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização da Construção de um Muro de 

Vedação, levado a efeito num prédio urbano, localizado na Rua das Saudades, S. Pedro de 
Moel, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços 

desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1831/09, de 02/12. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

04/06, designadamente por: 

1. Ausência de Termo de Responsabilidade subscrito pelo autor do projecto, enunciando 

o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o Plano Director Municipal e o 

Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, de acordo com a alínea h) do 

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

2. Ausência de Estimativa de Custo e Calendarização de execução da obra, elaborada de 

acordo com a alínea h) do Anexo I da Portaria n.º1110/01, de 19/09, Conforme as 

alíneas h) e i) do n.º 1 do art. 11.º da Portaria n.º 1110/01, de 19/09. 

3. Ausência de ficha estatística devidamente preenchida com os dados referentes à 

operação urbanística a efectuar, de acordo com a alínea o) do n.º 1 do art. 11.º da 

Portaria n.º 1110/01, 19/09. 

4. Ausência de Planta de Implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala 1/200 ou superior, incluindo o arruamento de acesso, com indicação das 

dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e respectivo material, de 

acordo com a alínea a) do n.º 3 do art. 11.º da Portaria n.º 1110/01, 19/09. 

5. Ausência de Alçado Lateral, de acordo com o n.º 5 do art. 10.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas. 

6. Verifica-se que o processo, para além da referência à alteração de muros de vedação, 

diz respeito também a alterações de fachada na edificação existente. 

7. Ausência de elementos que legitimem as alterações de fachada da edificação existente, 

de acordo com a alínea c) do n.º 2 do art. 4.º da Secção I do Cap. II do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, 

instruídos de acordo com o n.º 1 do art. 12.º do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, visto que nos projectos de alterações a edifícios deverão ser 

apresentados desenhos de sobreposição e da situação final, sendo que os desenhos de 
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sobreposição devem indicar a amarelo os elementos a demolir, a vermelho os 

elementos a construir e a preto a manter. 

8. Disparidade verificada entre a área registada em documento emitido pela 

Conservatória do Registo Predial (876m2) e a delimitação indicada na planta de 

localização à escala 1/2000 (573m2). 

 

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

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

Ofício n.º 1831/09, de 02/12, com posterior prorrogação de prazo comunicado pelo Ofício 

n.º 121/10, de 04/02.  

 

Mais deliberou remeter o processo ao Gabinete de Apoio Jurídico, para análise e 

enquadramento de eventual procedimento sancionatório aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 1242/09 � PC N.º 323/07 � EUROMARINHA � COMPRA E VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LDA. 
 
 
377 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Construção de Edifício 

Habitacional, a levar a efeito num prédio urbano, localizado na Rua do Lamarão, Pedrulheira, 

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

comunicados através do Ofício n.º 239/10, de 03/10. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, 

designadamente por ausência de arruamento devidamente infra-estruturado, que sirva 

directamente o prédio em causa, constituindo a obra projectada, comprovadamente uma 

sobrecarga incompatível para as infra-estruturas existentes. 

 

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

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

Ofício n.º 239/10, de 02/03, sem que o requerente se tenha comprometido, em sede de 

audiência prévia, conforme prevê o art. 25.º do mesmo diploma legal, �� a realizar os 

trabalhos necessários ou a assumir os encargos inerentes à sua execução, bem como os 

encargos de funcionamento das infra-estruturas por um período mínimo de 10 anos.�, 

nomeadamente no que se refere às obras de urbanização necessárias a dotar o prédio em 

causa das infra-estruturas actualmente em falta, nomeadamente prevendo a 

requalificação da Rua do Futuro à Embra, até ao limite Norte/Nascente da parcela. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
17 - REQ. N.º 4169/07 � PC N.º 648/07 � CONSTRUÇÕES JOAQUIM COELHO & 

HERMÍNIO, LDA. 
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378 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar e Garagem, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua Santo António 

de Platina, antiga Rua E, Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de 
pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 1226/09, de 

05/08. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

04/06, designadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente: 

1. Artigo 25.º do regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, 

relativamente à Servidão da Rede Eléctrica de Média e Alta Tensão, ao não 

apresentar elementos que garantam o cumprimento da servidão constituída, pelo 

facto do terreno ser atravessado por linha de média tensão. 

2. Artigo 28.º do regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, 

relativamente à Servidão do Domínio Público Hídrico, ao não apresentar elementos 

que garantam o cumprimento da servidão constituída, pelo facto do prédio confinar a 

Sul e Poente com linhas de água.  

 

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

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

Ofício n.º 1226/09, de 05/08, sem que o requerente tenha apresentado quaisquer alegações 

que motivaram a proposta de indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 750/10 � PC N.º 67/10 � SANTOS BAROSA � VIDROS, S.A. 

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

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

conjunto de prédios localizados na zona de Comeira, Freguesia de Marinha Grande.  
 
Presente Processo n.º 71/09, referente ao pedido de licenciamento da Construção de Muros de 

Vedação, a levar a efeito em parte da área agora apresentada, visto o requerente não dispor à 

data, da totalidade dos prédios inerentes à pretensão em apreço, arquivado por solicitação do 

requerente, encontrando-se as autorizações recaídas sobre este processo, emitidas pelo Instituto 

de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. e pela Administração da Região Hidrográfica 

do Centro, I.P., anexadas ao presente processo.  
 
Presente Autorização emitida pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., 
relativa à redução das obrigações impostas pelo n.º 1 do art. 14.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, 

de 04/11, no que se refere à construção de muros de vedação e beneficiação dos já existentes no 

terreno confinante com o domínio público ferroviário � Linha do Oeste � Kms 150,347 a 
150,574 � Lado Direito (extensão total de 227m). 
 
Presente Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º 1016/2009, emitida pela 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., relativa à construção de muro de suporte 
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de terras paralelo à margem esquerda de uma linha de água que atravessa parte da área de 

intervenção, estabelecendo ainda 6,00m de afastamento à margem desta, como condição à 

construção dos armazéns pretendidos. 
 
Presente parecer jurídico emitido pelo Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara, relativo à 

possibilidade de abertura do arruamento de ligação da Rua dos Cortiços/Rua do Corgo Norte à 

Estrada dos Guilhermes, proposta no parecer emitido pela Divisão de Infra-estruturas e Redes 
Municipais, transcrevendo-se: 
��Quanto aos condicionalismos propostos nos pontos 3, 4 e 5, constantes da informação elaborada pela Eng. 

Susana Silva em 06/05/2010, julgamos não serem os mesmos legalmente admissíveis, atendendo ao facto, já 

referido na informação referida, de a sua viabilidade depender sempre da vontade de terceiros particulares que 

em nada estão relacionados com a operação urbanística em apreço e proposta pela sociedade Santos Barosa � 

Vidros, S.A. 

Não nos parecer que possam ser impostos condicionalismos a uma operação urbanística cuja execução não 

depende única e exclusivamente da própria requerente. 

Caso a Santos Barosa � Vidros, S.A. fosse actualmente proprietária dos prédios necessários à execução do 

arruamento que viesse a estabelecer a ligação entre a Rua do Corgo Norte e a passagem inferior e se a própria 

requerente nisso concordasse, nenhum obstáculo se colocaria. 

Não o sendo, julgamos que a questão não poderá sequer ser equacionada. 

��  

 
Presentes informações técnicas da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares e Divisão 

de Infra-estruturas e Redes Municipais, referindo a conformidade da pretensão, com normas 

legais e regulamentares aplicáveis, propondo o seu deferimento com determinados 
condicionalismos. 
 
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, 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) Projecto de Execução relativo à Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais, 

devendo recolher previamente junto dos serviços técnicos da Divisão de Infra-

estruturas e Redes Municipais, toda a informação ao nível das infra-estruturas 

disponíveis e a executar junto da envolvente à área de intervenção; 

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

com representação e menção da área total do terreno, tendo em consideração as 

áreas dos diferentes prédios envolvidos, delimitação inicial e final do(s) prédio(s) 

objecto da presente pretensão, menção das confrontações do(s) mesmo(s), área de 

cedência ao domínio público após a execução de passeios na extensão do(s) prédio(s) 

confinante(s) com este, inclusão de cotas altimétricas existentes e propostas, cotas 

relativamente ao espaço público existente e futuro e previsão de execução de passeio, 

com a largura de 1,60m na extensão total confinante com a Rua do Corgo Norte/Rua 

dos Cortiços. Para a correcta representação da implantação dos muros de vedação e 

execução dos passeios confinantes com a vias públicas referidas, deverá solicitar 

previamente aos serviços, suporte gráfico da implantação do arruamento previsto 

no âmbito da operação de loteamento a levar a efeito no(s) prédio(s) confinante(s) a 

Sul (arruamento a executar na continuidade da Rua dos Cortiços). 

d) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, com descrição e todas as 

inscrições em vigor, referente ao prédio identificado com a matriz n.º 10054, visto 
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junto do processo se encontrar apenas cópia da Caderneta Predial Rústica e 

Escritura de Compra e Venda do referido prédio. 

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

Recursos Hídricos n.º 1016/2009, emitida pela Administração da Região Hidrográfica 

do Centro, I.P., relativa à construção de muro de suporte de terras paralelo à margem 

esquerda de uma linha de água que atravessa parte da área de intervenção, bem como 

do afastamento a observar à mesma, relativamente à construção dos armazéns 

pretendidos. 

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

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

impostas pelo n.º 1 do art. 14.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 04/11, no que se refere à 

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

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

Direito (extensão total de 227m). Deverá alertar-se desde já o requerente, que ficará 

interdita a construção de muros de vedação para além dos limites fixados no referido 

parecer, devendo requer nova autorização face à constatação da pretensão de 

construção de muros de vedação, com extensão superior à referida.   

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

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

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

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

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

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

Guilhermes. 

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 art. 116.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, a emissão do Alvará de Licença da 

Obra de Construção pretendida, ficará sujeita ao pagamento da taxa a que se refere a 

alínea a) do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Janeiro � taxa pela realização, 

manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas, sendo que, para efeitos de 

aplicação do n.º 5 do art. 57.º, conjugado com os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/07, não 

havendo lugar a quaisquer cedências destinadas à implantação de espaços verdes públicos 

e equipamentos de utilização colectiva, o proprietário ficará ainda obrigado ao 

pagamento de uma compensação ao município, calculada nos termos do disposto no 

Regulamento Municipal das Edificações Urbanas em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

19 - TRANSFERÊNCIA PARA A EMPRESA MUNICIPAL, TUMG, E.M. 
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380 - Considerando o Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, aprovado pela Lei n.º 53-
F/2006 de 29.12, no seu Capítulo VI � Consolidação Financeira, e conforme disposto no n.º 1 

do art.º 31º do mesmo, as empresas municipais devem apresentar resultados anuais 

equilibrados. 
 
De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, caso as empresas apresentem um resultado de 

exploração anual operacional acrescido dos encargos financeiros se apresentar negativo, devem 
os Municípios efectuar obrigatoriamente uma transferência financeira a cargo dos sócios, na 

proporção respectiva da participação social com vista a equilibrar os resultados de exploração 

operacional do exercício em causa. 
 
Atento o disposto no n.º 3 do referido artigo, os sócios de direito público das empresas têm de 

prever no seu orçamento anual o montante previsional necessário à cobertura dos prejuízos de 

exploração anual acrescido dos encargos financeiros que sejam da sua responsabilidade.  
 
Assim, e considerando que em sede da elaboração dos documentos previsionais de 2010 não foi 

prevista a transferência de qualquer verba para a empresa municipal, por se desconhecer que a 

mesma iria apresentar este resultado, foi constituída, no exercício de 2009, uma provisão no 

montante de 10.470,97 euros, os quais correspondem ao valor do resultado operacional 
negativo do exercício de 2009 da empresa municipal, 6.592,72 euros, acrescido dos encargos 

financeiros incorridos pela mesma no referido exercício, 3.878,25 euros. 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera aprovar a transferência de 10.470,97 

euros para a Empresa Municipal TUMG � Transporte Urbanos da Marinha Grande, 

E.M., nos termos do nº 2, do art. 31º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

Antes de ser aprovado o ponto seguinte da ordem do dia, o Sr. Presidente pediu para ser 

aprovada a seguinte modificação ao orçamento: 

 

 

10.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

 

381 - Presente proposta da 10ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
9ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, sem qualquer reforço ou anulação em 
2010; 
9ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010, sem qualquer reforço ou 

anulação em 2010. 
Procedeu-se à inscrição em 2011 de 2.500,00 euros na acção 2010/A/57 � Prestação de 

Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos; e anulação em 2015 de 2.500,00 euros na mesma 
acção, 2010/A/57 - Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos. 
 
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 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/05/2010 

Acta n.º 13 

 

 26 

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 10ª 

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. 

 

 

20 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE 

CONTENTORES E BALDES NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 
 
 
382 - Presente informação nº I/576/2010 do Sector de Higiene Urbana e Salubridade Pública, 

onde se fundamenta a necessidade de assegurar a recolha e transporte de resíduos sólidos 

urbanos e o fornecimento, colocação, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção de 

contentores e baldes no concelho da Marinha Grande, pelo período de 5 anos. 
 
Presente igualmente Programa de Procedimento e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
O valor estimado pelos serviços municipais corresponde ao preço máximo que a entidade 

adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do 

contrato e determina a adopção do procedimento de concurso público com publicidade 
internacional, nos termos do artigos 16.º, n.º 1, alínea b) e artigo 20.º, n.º1, alínea b), para os 

efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Nos documentos previsionais de 2010, foi inscrito na acção 2010/A/57, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, nos anos de 2010 a 2015, a dotação 

suficiente para se assumir a despesa, face ao preço unitário estimado de 39,00 euros por 

tonelada perfazendo para as 89.000 toneladas o valor global de 3.471.000,00 euros, acrescidos 
de IVA à taxa de 5%. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, 

n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, artigo 18º, n.º 1, 

alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, 

alíneas d) e q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, delibera: 

 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 

identificadas; 

b) Adoptar o procedimento de concurso público com publicidade internacional, com 

vista à aquisição da prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos 

sólidos urbanos no concelho da Marinha Grande e a prestação de serviços de 

fornecimento, colocação, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção de 
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contentores e baldes no concelho da Marinha Grande, pelo período de 5 anos, 

conforme proposta dos serviços; 

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos; 

e) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 

 

 Eng.ª Ana Carolino, Presidente;  

 Dr. Miguel Crespo Vogal;  

 Dr.ª Sandra Paiva, Vogal; 

 Eng.ª Maria João Oliveira, Vogal Suplente; 

 Eng.ª Carla Reis, Vogal Suplente 

 Dr.ª Sara Coelho, Vogal Suplente. 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO � TMN, SA. 
 
 
383 - Em 1 de Junho de 1998, foi celebrado um contrato promessa de arrendamento, com a 
empresa TMN, SA, de uma área de 42 m2, sita na freguesia de Vieira de Leiria. No âmbito 

desse contrato foi liquidada, em 2009, uma renda (anual) de 2.117,05 euros. 
 
Tendo em conta o período de tempo decorrido revela-se adequado proceder a uma actualização 

do valor da renda anual. Para o efeito foram encetados contactos com a empresa arrendatária, 

na sequência dos quais foi possível acordar um valor anual de 3.000,00 euros, por um período 

de dez anos, renovável por períodos de um ano e com renda actualizável anualmente em função 

dos coeficientes aprovados para os arrendamentos para fins não habitacionais. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, 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, fixar as 

novas condições de arrendamento, pelo valor anual de 3.000,00 euros, por um período de 

dez anos, renovável por períodos de um ano e actualizável anualmente em função dos 

coeficientes aprovados para os arrendamentos para fins não habitacionais. 

 

A Câmara Municipal delibera, ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

22 - RUA DO REPOUSO � CORRECÇÃO DE ÁREA CEDIDA 

 
 
384 - Em 4 de Fevereiro de 2010, a Câmara Municipal deliberou emitir certidão relativa à 

cedência de uma parcela de terreno datada de 1973. No entanto, as áreas remanescentes não 

correspondiam à área descrita na Conservatória de Registo Predial. 
 
Presente Informação, da DATLO, de 4 de Maio corrente, acompanhada de planta com 
identificação da área das parcelas sobrantes em concordância com a área descrita. 
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Em 21 de Dezembro de 1973, foram consignados os trabalhos que constituíam a empreitada de 

�Beneficiação do C.V. de Casal Galego (C.M. 1185) à Coucinheira (E.M. 535) � Lanço de 

Casal Galego ao limite do Concelho � Fase única � pavimentação na extensão de 3.591 

metros�, de acordo com auto, que se anexa. 
 
Por efeito desta obra foram atravessados terrenos, tendo sido cedidas áreas que integram, neste 

momento, o domínio público rodoviário municipal.  
Pelas pesquisas efectuadas não foram detectados documentos que atestassem a formalização 

dessas cedências. 
 
Aquando da realização dos contactos com vista à obtenção de cedências para a obra de 
Beneficiação da Rua do Repouso, tendo em conta o alargamento da plataforma viária, foi 

detectado que uma anterior cedência, datada de 1973, não terá sido formalizada.    
 
De acordo com informação da DATLO a área cedida aquando da realização da referida obra, 

em 1973, é de seiscentos e trinta metros quadrados, proveniente do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial das Marinha Grande sob o n.º 04656/191090. 
 
Com vista à actualização das áreas, quer junto do serviço de finanças, quer junto da 
conservatória de registo predial, torna-se necessário emitir declaração que ateste a área cedida e 

a respectiva finalidade.  
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a informação da DATLO, que se dá 

por reproduzida e se anexa (Anexo 1) atestar que, aquando da realização da obra de 

�Beneficiação do C.V. de Casal Galego (C.M. 1185) à Coucinheira (E.M. 535) � Lanço de 

Casal Galego ao limite do Concelho�, cuja consignação ocorreu em 21 de Dezembro de 

1973, foi cedida uma área de seiscentos e trinta metros quadrados, que dividiu o prédio 

em duas parcelas, e que passou a integrar o domínio público municipal, do prédio rústico 

inscrito sob o artigo 5996 na respectiva matriz predial rústica e descrito na Conservatória 

do Registo Predial do Concelho da Marinha Grande sob o n.º 04656/191090. 

 

Por efeito desta cedência o prédio foi dividido em duas parcelas, identificadas em planta 

anexa (Anexo 2) como parcelas A e B, com as seguintes confrontações e áreas: 

 

Parcela A: 

Confrontações: Norte, João Gomes Salgueiro; Sul, caminho público (estrada actual); 

Nascente, Júlio Brito e outros; Poente, Joaquim Pereira Jesus e outro. 

Área: 5.229 m2 (cinco mil, duzentos e vinte e nove metros quadrados). 

 

Parcela B: 

Confrontações: Norte, caminho público (estrada actual); Sul, Manuel Pereira Jesus; 

Nascente, Júlio Brito e outros; Poente, Joaquim Pereira Jesus e outro. 

Área: 5.521m2 (cinco mil, quinhentos e vinte e um metros quadrados). 

 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 140.º, n.º 1, do CPA, revogar a sua 

anterior deliberação de 4 de Fevereiro de 2010 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE  PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO 
 

 

385 - Presente Informação técnica, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, na qual se 

informa que para a realização da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso é necessária 

uma parcela de terreno identificada em planta anexa, com a área de 150 m2, propriedade de 

Maria Albertina Cândida.                
Não tendo sido possível chegar a acordo com a proprietária, torna-se necessário iniciar o 

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

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Dionísio 

da Silva Rodrigues, a avaliação da parcela de terreno a expropriar identificada na planta 

de localização, com área de 150,00 m2, propriedade de Maria Albertina Cândida, para 

execução da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso, nos termos do artigo 10º, n.º 

4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE  PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO 
 

 

386 - Presente Informação técnica, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, na qual se 

informa que para a realização da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso é necessária 

uma parcela de terreno identificada em planta anexa, com a área de 766,20 m2, propriedade de 

Hermes da Silva Batista.                
Não tendo sido possível chegar a acordo com o proprietário, torna-se necessário iniciar o 
processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 

Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Dionísio 

da Silva Rodrigues, a avaliação da parcela de terreno a expropriar identificada na planta 

de localização, com área de 766,20 m2, propriedade de Hermes da Silva Batista, para 

execução da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso, nos termos do artigo 10º, n.º 

4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





25 - 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 LEI Nº N.º 10/2008, DE 20/02. PC Nº 939-09: ABÍLIO MENDES GASPAR. 

 

 

387 - Presente PC nº 939-09, em nome de Abílio Mendes Gaspar e Outros. 
Presente informação jurídica nº 129/RC/2009 
Presente informação nº DOPU/295/10, de 11/01/2010 
Presente informação nº DOPU/297/10, de 21/01/2010 
Presente informação jurídica nº I/437/2010, de 16/03/2010 
Presente requerimento com o registo de entrada E/4434/2010, de 08/04/2010 
Presente informação nº I/682/2010, de 27/04/2010 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Vêm os requerentes solicitar 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 64/2003, de 23 de Agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (Lei das Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal), a emissão de parecer favorável à ampliação do nº de compartes com vista à partilha do 

prédio rústico sito em Eirinhas do Palhão, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 

5306, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande; 
 

b) 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�. 

 
c) 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, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 
rendibilidade económica não urbana. 
 
d) O prédio objecto da presente pretensão sobrepõe-se, em parte, ao prédio onde se encontra 

implantado o Parque de Campismo da Praia da Vieira, o qual é propriedade do Município. 
 

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, em conjugação com o 

disposto no artigo 83º do Código de Procedimento Administrativo, não emitir parecer favorável 

à ampliação do número de compartes com vista à celebração de escritura de partilha do artigo 
rústico, inscrito na matriz sob o número 5306, a favor de Maria Fernandes Lopes e Maria da 
Luz de Oliveira Antunes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA ÚNICA: PROCESSOS DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO NºS 105/CO/2006 E 09/CO/2008. ARGUIDA: MARIA JUDITE 

FERREIRA ALEXANDRE. 
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388 - Presente Processo de contra-ordenação nº 105/CO/2006; 
Presente Processo de contra-ordenação nº 9/CO/2008  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida 

pela alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pelos artigos 14º, nº 1, 38º, nº 1, alínea 

g) e nº 5 e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de11 de Março profere contra Maria Judite 

Ferreira Alexandre, a seguinte 

 
DECISÃO FINAL 

Concurso de Contra-Ordenações 

 ( Artº 54º nº 2 e artº 58º, ambos do D.L.  n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. nº 244/95, de 14/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 
quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º nº 1 e 35º nº 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei nº 

356/89, de 17 de Outubro, Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 

Perante a constatação da existência de um concurso de contra-ordenações praticadas 

pela ora arguida e previsto no art. 19º do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/2001, de 

24 de Dezembro, o Processo de Contra-Ordenação n.º 9/CO/2008 é apensado ao Processo n.º 

105/CO/2006 para efeitos da decisão final. 
 
 
I � ARGUIDA 

MARIA JUDITE FERREIRA ALEXANDRE, contribuinte nº129 984 574, residente em Rua 

Alípio dos Reis Alves, nº 3, Picassinos, 2430 Marinha Grande. 
 

 
II - FACTOS IMPUTADOS 

 

Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de um ilícito de mera ordenação 

social, por no dia 30 de Janeiro de 2007, pelas 15H00, os Serviços de Fiscalização desta 

Câmara Municipal terem constatado que Maria Judite Ferreira Alexandre procedia à utilização 

do estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Pedras Bar�, sito na Rua Augusto 

Costa, nº 48, no lugar de Tojeira de Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande, sem 

para o efeito se encontrar munida do respectivo alvará de licença de utilização para 

estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, consubstanciando uma infracção do disposto no 
artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 

57/2002, de 11 de Março, constituindo uma contra-ordenação prevista e punível nos termos do 

disposto na alínea g) do nº 1 e no nº 5 do artigo 38º do mesmo diploma, com coima aplicável a 

pessoas singulares de 500 a 3.740,90 Euros. 
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III - PROVAS 

Os factos imputados à arguida foram constatados pelos Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal na sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 dos autos). 
 
Foi instaurado processo de contra-ordenação nesta Câmara Municipal em 1 de Fevereiro de 

2008. 
No âmbito do processo foi a arguida devida e regularmente notificada através do ofício nº 

7454, de 28/07/2008 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 6 a 8 dos autos). 
 
A arguida apresentou defesa escrita em 13/08/2008, tendo alegado o seguinte (cf. fls. 9 dos 
autos): 
�(�) Quanto aos factos de que venho acusada no âmbito do processo de contra-ordenação 

indicado (�), informo que celebrei um contrato-promessa de venda do estabelecimento 

�Pedras Bar�, sito na Rua Augusto Costa, com a Sra. Adriana Regina Figueiredo Padeiro. 

Mais informo que a única razão para o estabelecimento e o processo de licenciamento ainda se 

encontrar em meu nome é o facto de ainda não ter sido possível proceder à respectiva 

escritura de venda por falta do averbamento da nova proprietária atrás identificada, dado as 

obras ainda não terem sido aprovadas pela respectiva vistoria. (�)�. 

 
A arguida, apesar de devida e regularmente notificada para o efeito, não juntou aos autos 

qualquer documento comprovativo da sua situação económica. 
 

IV - FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 

 
a) No dia 30 de Janeiro de 2007, pelas 15H00, a arguida procedia à utilização do 

estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Pedras Bar�, sito na Rua 

Augusto Costa, Tojeira de Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
sem para o efeito possuir o necessário alvará de licença de utilização para 

estabelecimentos de restauração e/ou bebidas. 
b) Os factos que lhe são imputados foram constatados pelos Serviços de Fiscalização 

desta Câmara Municipal na sequência de deslocação ao local; 
c) Contra a arguida correu os seus termos nesta Câmara Municipal o processo de 

contra-ordenação nº 105/CO/2006, por ter sido constatado que tinha procedido, no 

mesmo local supra descrito, à execução de obras de construção sem para o efeito 

possuir o necessário licenciamento municipal; 
d) Deste processo de contra-ordenação (nº 105/CO/2006) resulta que de facto foi 

celebrado um contrato-promessa de compra e venda entre a arguida e Adriana 
Regina Figueiredo Padeiro quanto ao imóvel em causa; 

e) O contrato promessa de compra e venda, que consiste apenas num contrato 
preparatório do contrato definitivo de compra e venda, que ainda terá sido 

celebrado, nem poderia ter sido, uma vez que para o imóvel apenas foi emitido 

alvará de licença de utilização para estabelecimento de restauração e/ou bebidas em 

04/11/2008 (alvará nº 7/08); 
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f) A arguida iniciou o processo de licenciamento nº 873/01 em 07/09/2001, tendo sido 

emitido alvará de licença de construção nº 268/03, em 04/04/2003, tendo aqui sido 

requerida vistoria ao imóvel que foi, contudo indeferida; 
g) Foram, no entanto, apresentados vários projectos de alteração, bem como 

aditamentos ao processo de construção, o qual veio a obter novo alvará de licença 

de construção em 03/03/2008 (alvará nº 48/08); 
h) A arguida agiu de forma dolosa, uma vez que tinha perfeito conhecimento da 

obrigatoriedade de ter de aguardar pela emissão do alvará de licença de utilização 

para estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, apenas podendo abrir o seu 

estabelecimento ao público após a emissão do respectivo alvará, o que, como foi 

referido supra, apenas veio a verificar-se em 04/11/2008; 
i) Prova disso é também o facto de a arguida ter iniciado em 2000 um outro processo 

de licenciamento para o mesmo estabelecimento de restauração e/ou bebidas, o 

processo de construção nº 296/00 que foi, contudo, indeferido em 09/08/2001. 
 
 

*** 
Quanto à culpa 

No ilícito contra-ordenacional, a culpa não radica na formulação de uma censura de tipo ético-
social, mas tão-só na imputação do facto à responsabilidade social do agente (vide Acórdão do 

Tribunal da Relação de Évora de 24/05/2005). 
�Não se trata aqui de �uma culpa, como a jurídico-penal, baseada numa censura ética, dirigida à 

pessoa do agente e à sua atitude interna, mas apenas uma imputação do facto à responsabilidade 

social do seu autor (Figueiredo Dias em �O movimento da descriminalização e o ilícito de mera 
ordenação social�, in �Jornadas de Direito Criminal: O Novo Código Penal Português e 

Legislação Complementar�, I, página 331, Centro de Estudos Judiciários, 1983)�. 
A culpa analisa-se na possibilidade de um juízo de censura ou de reprovação da conduta do 
agente por, em face das circunstâncias, poder e dever agir de outro modo (Vide Acórdão do 

Supremo Tribunal Administrativo de 26/04/2007 � Processo 01168/06). 
Para que se verifique a culpabilidade do agente no cometimento de um facto, é necessário que o 
mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou de negligência, isto é, que teve o propósito de 

praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional, ou que incorreu na falta do cuidado devido, 
com a consequência da realização do facto proibido por lei, tendo de concluir que, no caso 
concreto, a arguida agiu de forma dolosa e intencional, bem sabendo que a sua conduta era 
ilícita, tendo optado por não aguardar pela emissão do respectivo alvará de licença de 

utilização, título que legitimaria a utilização do estabelecimento e respectiva abertura ao 
público. 
 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

O facto de o legislador sujeitar a execução de determinadas operações urbanísticas a 

procedimentos de controlo prévio visa garantir que são observados determinados requisitos 
específicos com vista à prossecução de objectivos de segurança e salubridade. 
No caso concreto de estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, tais requisitos e normas de 

segurança e salubridade encontravam-se sujeitas a pareceres de entidades externas ao 
município que se pronunciavam, no âmbito das suas competências, sobre a viabilidade da 

pretensão, pelo que não poderemos deixar de classificar a contra-ordenação em causa, isto é, a 

utilização do estabelecimento sem o respectivo título como grave, atento o facto de o referido 
estabelecimento se destinar à prestação de serviços às pessoas em geral, sem que previamente 

as condições do seu funcionamento tenham sido apreciadas e valoradas por nenhuma entidade. 
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*** 
Quanto à situação económica da arguida 

Apesar de devida e regularmente notificada para o efeito através do ofício nº 7454, de 

28/07/2008, a arguida não juntou aos autos nenhum documento comprovativo da sua situação 

económica, pelo que não poderá atender-se a este critério para efeitos de determinação da 

coima. 
 

*** 
Quanto ao benefício económico retirado pela arguida com a prática da contra-ordenação 

A arguida retirou certamente benefícios económicos com a prática da contra-ordenação de que 

vem acusada, não sendo, no entanto, possível determinar o quantuum concreto do mesmo, uma 
vez que para tal teríamos de saber exactamente o volume de negócios e preços praticados, a que 

acresceria o não pagamento das taxas devidas a esta autarquia no âmbito das operações 

urbanísticas. 
 

*** 
 

 

V � COIMA APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da contra-
ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a folhas 4 e 5 dos 

autos. 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 14º, nº 1 do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de 

Julho, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
 
A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos termos 
do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) e nº 5 do referido diploma. 
Assim, face ao disposto no art. 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera aplicar a coima de Euros: 500,00 � (quinhentos euros). 
 

Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra a arguida correu o processo de 

contra-ordenação nº 105/CO/2006, no âmbito do qual foi a arguida acusada da prática de um 

ilícito contra-ordenacional da competência sancionatória do Sr. Presidente da Câmara, mais 

concretamente:  
- Execução de obras de construção sem o necessário licenciamento municipal 
 
Perante a qual a arguida foi condenada por decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara 

ao pagamento de coima no valor de 500,00 � (quinhentos euros), acrescido de custas no 

valor de 52,50. 
Pelo que, há que proceder ao cúmulo jurídico das duas coimas concretamente aplicadas à 

arguida e, consequentemente, proceder à aplicação de uma coima única, tendo em conta a 

coima concretamente aplicada pelo Sr. Presidente da Câmara no âmbito do processo de Contra-
Ordenação nº 105/CO/2006 e a coima acabada de aplicar concretamente por esta Câmara 

Municipal. 
 
De acordo com o nº 1 do artigo 19º do Regime Geral das Contra-Ordenações, �quem tiver 

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 

soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a coima 
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aplicável �exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em 

concurso� (nº 2) e �a coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às várias contra-ordenações� (nº 3). 
 
Face ao exposto, o caso em apreço consubstancia um concurso de Contra-Ordenações, pelo 

que, de acordo com o disposto no artigo 19º, do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 109/2001, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros 500,00 � 

(quinhentos euros), condenando a arguida ao seu pagamento. 

 

Nos termos previstos nos artigos 92º n.ºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos 

do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art.º 5º, nº 1 e nº 

2 e do artigo 9º do Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 181/2008, de 28 de Agosto (aplicado por força do artigo 92º n.º 1 dos diplomas já 

citados), fica ainda a arguida condenada ao pagamento das custas do processo, no valor de 

Euros 52,50, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto no art.º 95º dos diplomas 

supra referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da presente decisão. 
 
De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, faz-se também saber que: 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, 

nos termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, na redacção dos diplomas 

legais supra mencionados, no prazo de 20 dias após o seu conhecimento. 
No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo(a) arguido(a) ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa que aplicou a 

coima, devendo constar de alegações e conclusões. 

  

b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso 

o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
 
c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exª. proceder ao pagamento da coima e custas 

acima indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na antecedente alínea a) 

(carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente decisão). 
Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � Serviço de 

Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 
 
d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, deverá 

esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida 
antecedência. 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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27 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 59/CO/2007, Nº 135/CO/2007, 75/CO/2009 E 

60/CO/2010, EM QUE É ARGUIDO DÉLIO RODRIGUES CARREIRA REI. 

 
 
389 - Presente processo de contra-ordenação nº 59/CO/2007 
Presente processo de contra-ordenação nº 135/CO/2007 
Presente processo de contra-ordenação nº 75/CO/2009 
Presente processo de contra-ordenação nº 60/CO/2010 
Presente informação da Instrutora nº I/660/2010, de 22/04/2010 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de11 de Março profere 

contra Délio Rodrigues Carreira Rei, a seguinte 
 

Deliberação 

 (artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 
I � ARGUIDO 

Délio Rodrigues Carreira Rei, contribuinte nº119 200 996, residente em Rua dos Pintores de 

Vidro, Lote 1, Loja A Embra 2430 -102 Marinha Grande. 
 
 
II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem o arguido acusado, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 28º, nº 1, do Decreto-Lei nº 167/97, de 4 de Julho, na redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, Por, no dia 21 de Março de 2007, na Rua 

dos Pintores de Vidro, Lote 1, Loja A, Embra, 2430-102 Marinha Grande, ter sido constatado 

que o estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Rubibru� se encontrava em 

pleno funcionamento sem para o efeito possuir o respectivo alvará de licença de utilização 

para serviços de restauração e/ou bebidas, constituindo uma contra-ordenação, prevista e 

punível na alínea g), nº 1 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março, com coima aplicável para pessoas 

singulares de 500 a 3740,90 Euros. 

 
 
III � PROVAS 
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Os factos imputados ao arguido foram constatados pelos Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal na sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 a 6 dos autos). 
A infracção constante dos presentes autos foi objecto de instrução no âmbito do processo de 

contra-ordenação nº 59/CO/2007. 
Foi instaurado processo de contra-ordenação nesta Câmara Municipal em 12 de Julho de 2007. 
No âmbito do processo foi o arguido devida e regularmente notificado através do ofício nº 

7116, de 18/07/2007 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer, querendo, o 

seu direito de defesa (cf. fls. 26 a 28 dos autos). 
O arguido apresentou defesa escrita em 06/08/2007, tendo afirmado o seguinte com relevância 

para a presente decisão (cf. fls. 29 a 44 dos autos): 
�O arguido reconhece as infracções que lhe são imputadas. Não obstante, desde o ano de 2005 

que o arguido vem tentando obter o respectivo licenciamento do estabelecimento (�) o que, 

com o respeito que é devido, só ainda não conseguiu por mero �excesso de burocracia�. Senão 

vejamos: 

 Em 12/12/2005 o arguido deu entrada nos serviços desta autoridade 

administrativa, com o nº 4152, ao requerimento (instruído dos elementos a que faz 

referência) de que se junta cópia como Doc. nº 1 e que aqui se dá por reproduzido 

para todos os legais efeitos. 

 Nessa data requereu ainda autorização para a realização de obras necessárias 

à finalidade daquele prédio (estabelecimento de bebidas) (�). 

 O referido projecto de licenciamento de estabelecimento de bebidas obteve a 

aprovação dos organismos competentes, mormente Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil (�) e do Ministério da Administração Interna (�). 

 Em 09/03/2006 foi o arguido notificado do deferimento do processo de 

licenciamento por si apresentado (Processo nº 856/05) e das condicionantes e 

elementos necessários à emissão do alvará de licença de utilização, a ser: projectos de 

especialidades, menção do nome do estabelecimento e apresentação de certificação de 

conformidade acústica. 

 O arguido deu cumprimento a tais condicionalismos, conforme facilmente se 

infere do requerimento por si apresentado em 19/07/2006, cuja cópia se junta (�). 

 Contudo, desde já se refere a dualidade de critérios existente entre as 

funcionárias da secção de obras particulares: 

 Cada funcionária solicitava diferentes documentos ao arguido, aquando da 

entrega dos projectos; 

 Transmitindo a ideia de alguma desorganização e do fornecimento de 

informações diferentes, por vezes até contraditórias, em relação ao mesmo assunto. 

 Em 11/05/2007 (dez meses depois) foi o arguido notificado do deferimento dos 

projectos complementares por si apresentados.  

 E em 04/07/2007 o arguido deu entrada nos serviços competentes desta 

Câmara, com o nº 2551, ao requerimento de cuja cópia de junta como Doc. nº 4 (�). 

 E apresentou ainda certificado de cumprimento de regime jurídico de poluição 

sonora (CA/386/2007). 

 E só nessa altura, a conselho da fiscal municipal (�), que apenas se deslocou 

ao estabelecimento do arguido (dia 21/03/2007), por ter havido denúncia. 

 (�) 
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 O arguido dirigiu-se inúmeras vezes aos serviços desta autoridade 

administrativa para se inteirar do andamento do processo, obtendo sempre resposta 

inconclusiva. 

 (�) Sempre o arguido facultou os elementos solicitados para o respectivo 

licenciamento. 

 O arguido já requereu licença para a ocupação da via pública com toldos e 

para a publicidade e ocupação da via pública (Docs. Nº 5 e 6). 

 (�) 

 O arguido é reformado e sofre de uma incapacidade permanente de 69%, 

conferida e atestada por Junta Médica da Sub-Região de Saúde de Leiria, em 

03/07/2006 (�). É pública e notória a morosidade do processo de licenciamento. 

 O arguido tem suportado elevadas despesas com aquele. 

 Despendeu grande parte das suas economias na aquisição daquele espaço. (�) 

Tem compromissos bancários relativos ao referido estabelecimento, que se encontrava 

encerrado e com capacidade geradora de lucro, o arguido viu-se forçado a abrir o 

estabelecimento comercial, na convicção (e expectativa) da iminente conclusão de 

todo o processo de licenciamento e emissão do respectivo alvará de licença de 

utilização. 

 (�)�. 

 O arguido juntou aos autos documentos relacionados com o processo de licenciamento nº 

856/05, fotocópia do B.I. e NIF, do recibo de Pensão Mensal e ainda fotocópia da Declaração 

de IRS de 2006. 
 
O arguido arrolou ainda as seguintes testemunhas: Daniela Catarina de Sousa Carreira Rei e 
Paulo Jorge Lopes Pereira. 
 
Daniela Catarina de Sousa Carreira Rei prestou as seguintes declarações, constantes a fls. 52 

dos autos: 
- é filha do arguido; 

- não sabiam que era necessário obter licença para a colocação de reclamos e utilização 

do espaço para esplanada; 

- a situação das licenças já está tratada; 

- quanto à questão da falta de licença de utilização: foram informados tanto pela 

ACIMG, como pela pessoa que montou o café que desde que o processo de 

licenciamento tivesse dado entrada na Câmara Municipal, não haveria problemas em 

abrir o estabelecimento ao público; 

- o projecto deu entrada na Câmara em Dezembro de 2005; 

- já têm o alvará de licença de construção e aguardam a realização da vistoria para 

obterem a respectiva licença de utilização; 

- salienta o facto de sempre ter havido colaboração por forma a legalizar o 

estabelecimento o mais rapidamente possível. 

 
Paulo Jorge Lopes Pereira prestou os seguintes esclarecimentos, constantes a fls. 51 dos autos: 
 

- em 21 de Março de 2007 ainda não tinham as licenças, mas já as possuem actualmente; 

- salienta que na cidade da Marinha Grande poucos estabelecimentos haverá que estão 

legalizados e licenciados; 

- acrescenta que não tem culpa de a Câmara Municipal demorar tanto tempo  a aprovar 

um projecto de licenciamento; 
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- a verdade é que foi feito um investimento naquele estabelecimento, mas é impossível 

abrir um negócio e ter de esperar tanto tempo para que este esteja devidamente 

licenciado, só arrecadando prejuízos; 

- o processo de licenciamento teve origem em 2005 e aguardam somente pela vistoria; 

- foram informados pela ACIMG e por quem montou o estabelecimento de que, se o 

processo de construção já tivesse dado entrada na Câmara Municipal, em princípio 

não haveria problemas; 

- se na altura em que abriram o estabelecimento lhe tivessem dito que o poderiam 

encerrar por falta de licença ou ser alvo de processos de contra-ordenação, não teria 

arriscado ou nem sequer teria optado por abrir uma pastelaria; 

- para ter um estabelecimento legalizado é necessário muito mais do que investimento 

inicial. 

 
Junto da Secção de Taxas e Licenças desta Câmara Municipal foi possível confirmar a 

existência de 3 alvarás de licença, com os nºs 66/07, 67/07 e 69/07, relativamente a �Ocupação 

da Via Pública com Esplanada�, a �Ocupação da Via Pública com Toldo� e para �Reclamos 

Luminosos�, respectivamente, e constantes a fls. 53 a 55 dos autos. 
 
 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a 

presente decisão: 
a) No dia 21 de Março de 2007, pelas 15H00, os Serviços de Fiscalização desta Câmara 

Municipal constataram que o estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado 

�Rubibru�, sito na Rua dos Pintores de Vidro, Lote 1, Loja A, Embra, 2430-102 
Marinha Grande, propriedade de Délio Rodrigues Carreira Rei, contribuinte nº 119 200 

996, se encontrava em pleno funcionamento sem para o efeito possuir o necessário 

alvará de licença de utilização para estabelecimentos de restauração e/ou bebidas. 
b) Ao processo de licenciamento respeitante ao estabelecimento supra referido que 

tramitou nesta Câmara Municipal corresponde o nº 856/05, para o qual foi emitido 

alvará de licença de construção nº 252/07, em 12/09/2007, tendo obtido a respectiva 

licença de utilização para estabelecimentos de restauração e bebidas nº 06/08, em 

27/10/2008. 
c) O agregado familiar do arguido auferiu, no ano de 2006, rendimentos no valor de 

20.084,32 Euros e uma pensão mensal no valor de 1.009,31 Euros; 
d) O arguido tinha perfeito conhecimento de que teria de munir-se previamente do 

necessário alvará de licença de utilização para estabelecimento de restauração e/ou 

bebidas antes de abrir o estabelecimento ao público como o próprio reconhece a fls. 29 

dos autos, nem por isso tendo deixado de pautar a sua conduta com vista à prática do 
facto, pelo que actuou de forma dolosa e intencional, tendo certamente auferido 
benefícios económicos com a prática da infracção. 

 
Quanto à culpa 

�No ilícito contra-ordenacional, a culpa não radica na formulação de uma censura de tipo ético-
social, mas tão-só na imputação do facto à responsabilidade social do agente� (vide Acórdão do 

Tribunal da Relação de Évora de 24/05/2005). 
�Não se trata aqui de �uma culpa, como a jurídico-penal, baseada numa censura ética, dirigida à 

pessoa do agente e à sua atitude interna, mas apenas uma imputação do facto à responsabilidade 

social do seu autor (Figueiredo Dias em �O movimento da descriminalização e o ilícito de mera 
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ordenação social�, in �Jornadas de Direito Criminal: O Novo Código Penal Português e 

Legislação Complementar�, I, página 331, Centro de Estudos Judiciários, 1983)�. 
Para que se verifique a culpabilidade do agente no cometimento de um facto, é necessário que o 

mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou de negligência, isto é, que teve o propósito de 

praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional, ou que incorreu na falta do cuidado devido, 
com a consequência da realização do facto proibido por lei. 
Já vimos que o arguido, actuou de forma consciente, tendo previsto que a sua conduta violava o 

descrito na lei contra-ordenacional, actuando de forma dolosa e intencional, e disso tendo 
perfeito conhecimento. 
 
Quanto à gravidade da contra-ordenação 

A licença traduz-se numa forma de controlo das características e normas de segurança dos 

estabelecimentos, tendo em vista acautelar o bem-estar e segurança daqueles que os 

frequentam, desde a qualidade do próprio espaço, até às condições de salubridade e higiene que 

um estabelecimento deste teor deve, à partida, respeitar. 
Tem, portanto, que concluir-se que a abertura de um estabelecimento de restauração e/ou 

bebidas ao público, independentemente da titularidade do respectivo alvará de licença de 

utilização para este tipo de serviços, constitui uma contra-ordenação que deve ser perspectivada 

como grave. 
 

*** 

 

Quanto à situação económica do arguido 

Dos documentos apresentados no âmbito dos processos de contra-ordenação nº 59/CO/2007 o 

arguido (e seu agregado familiar) auferiu, no ano de 2006, rendimentos no valor de 20.084,32 
Euros e uma pensão mensal no valor de 1.009,31 Euros. 

 

*** 

 

Quanto ao benefício económico retirado pelo arguido com a prática da contra-ordenação 

Não é possível quantificar o benefício económico retirado pelo arguido com a prática desta 

contra-ordenação de que vem acusado. 
 

*** 

V � SANÇÃO APLICADA 

 
Termos em que tudo visto e devidamente ponderado, se dá como provada a prática da 

contra-ordenação de que a arguida vem acusada e descrita na acusação proferida a folhas 9 e 10 

dos autos. 
Esta contra-ordenação viola o disposto no artigo 28º, nº 1, do Decreto-Lei nº 167/97, de 4 de 

Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março. 
 
A esta contra-ordenação corresponde uma coima graduada de 500 a 3740,90 Euros, nos 

termos do disposto no artigo 38, nº 1, alínea g) do referido diploma. 
 
Assim, face ao disposto no art.º 18º do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do D.L. n.º 

244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12, a Câmara 

Municipal delibera aplicar a coima de Euros: 500,00 � (quinhentos euros). 
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Tendo esta Câmara Municipal tido conhecimento que contra o arguido correram os processos 

de contra-ordenação nº 59/CO/2007, 135/CO/2007 e 75/CO/2009, no âmbito dos quais foi o 

arguido condenado ao pagamento da coima única no valor de 12.500,00 � (doze mil e 
quinhentos euros). 
 
Há que proceder ao cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas ao arguido e, 

consequentemente, proceder à aplicação de uma coima única, tendo em conta a coima 

concretamente aplicada pelo Sr. Presidente da Câmara no âmbito dos processos de Contra-
Ordenação nº 59/CO/2007, 135/CO/2007 e 75/CO/2009 e a coima acabada de aplicar 

concretamente por esta Câmara Municipal. 
 
De acordo com o nº 1 do artigo 19º do Regime Geral das Contra-Ordenações, �quem tiver 

praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da 

soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso�, não podendo a coima 

aplicável �exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em 

concurso� (nº 2) e �a coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às várias contra-ordenações� (nº 3). 
 
Face ao exposto, o caso em apreço consubstancia um concurso de Contra-Ordenações, pelo 

que, de acordo com o disposto no artigo 19º, do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 109/2001, a Câmara Municipal delibera aplicar a coima única de Euros 13.000,00 (treze 

mil euros) condenando o arguido ao seu pagamento. 

 
Nos termos previstos nos artigos 92º n.ºs 2 e 3 in fine e 94º n.º 2 alínea b) e n.º 3, ambos 

do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, e ainda do art.º 5º, nº 1 e nº 

2 e do artigo 9º do Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 181/2008, de 28 de Agosto (aplicado por força do artigo 92º n.º 1 dos diplomas já 

citados), fica ainda o arguido condenado ao pagamento das custas do processo, no valor de 

Euros 52,50, podendo, querendo, impugná-las nos termos do previsto no art.º 95º dos diplomas 

supra referidos, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da presente decisão. 
 
De harmonia com o disposto no art.º 58º n.º 2 e 3 do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção do D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, faz-se também saber que: 

a) Esta condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada, 

nos termos do art.º 59º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, na redacção dos diplomas 

legais supra mencionados, no prazo de 20 dias após o seu conhecimento. 
No caso de impugnação, o recurso poderá ser interposto pelo(a) arguido(a) ou pelo seu 

defensor. O recurso é feito por escrito e apresentado à Autoridade Administrativa que aplicou a 

coima, devendo constar de alegações e conclusões. 
  

b) Em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso 

o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho. 
 
c) Na falta de tal impugnação, deverá V. Exa. proceder ao pagamento da coima e custas 

acima indicadas, no prazo de 10 dias após o terminus do prazo referido na antecedente alínea a) 

(carácter definitivo ou trânsito em julgado da presente decisão). 
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Para efectuar o pagamento, deverá dirigir-se ao Gabinete de Apoio Jurídico � Serviço de 

Contra-Ordenações desta Câmara Municipal. 
 
d) No caso de lhe ser impossível efectuar o pagamento dentro do prazo indicado, deverá 

esse facto ser comunicado, por escrito, devidamente fundamentado e com a devida 
antecedência. 

 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

na redacção dada pelo D.L. n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
Marinha Grande, 12/05/2010.  
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  









 
A reunião foi interrompida nesta altura, quando eram 18:10 horas, para atendimento público. 







 
 
ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

das 18:10 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos os seguintes munícipes: 

 

 

1 � Sr. Artur Pereira de Oliveira, residente na Rua Eng.º Barros Gomes, 1, Marinha Grande, 

que pretende tratar de assunto relacionado com a remarcação de terrenos em Casal de Malta, 
tendo apresentado o seguinte historial relativamente aos terrenos em causa: 
Há mais de 35 anos comprou à Câmara Municipal 2 lotes de terreno, na zona denominada 

Casal do Malta, e vendeu um desses lotes à firma Sousa e Sousa. O terreno era uma lixeira e 
demorou algum tempo até ser limpo, entretanto veio o 25 de Abril de 1974 e a Comissão 

Administrativa alterou o uso de zona industrial para zona habitacional. Cedeu os seus terrenos à 

Comissão Administrativa para a construção de habitação social, na condição de lhe marcarem 

os seus terrenos mais a sul, tendo ficado a aguardar essa autorização. Entretanto a firma Sousa e 
Sousa estava com problemas e houve um acordo de promessa de compra e venda do lote desta 
empresa.   
O Sr. Artur Oliveira diz ter documentos relativos aos terrenos, estando disposto a cedê-los para 
os técnicos os poderem analisar. 
 
O Sr. Presidente referiu que face aos documentos que o Sr. Artur tem é difícil aos serviços 

esclarecer a propriedade dos terrenos, e que, contrariamente ao que afirmou, não é verdade que 
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não tenha tentado resolver este assunto enquanto era vereador, porque há registo de e-mail�s 

trocados nessa altura. 
 
O Sr. Artur disse que se a Câmara tem dúvidas que as coloquem, que ele pode esclarecer, pois 

não pretende tirar nada que seja da autarquia, quer é ver resolvido o seu problema, que não foi 

criado por si. Caso o problema não seja resolvido na Câmara então terá que avançar para 

Tribunal, sendo certo que irá pedir indemnizações à Câmara pelos anos em que não pode 

utilizar os terrenos, tendo inclusive apresentado um ante-projecto para ampliar as suas 
instalações ao qual nunca obteve resposta.  
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu para intervir tendo referido que a Câmara não 

põe em causa aquilo que o Sr. Artur diz e que se passou há cerca de 35 anos, contudo a tomada 

de qualquer decisão tem que estar bem fundamentada e assente em documentos. Deste modo 
sugeriu, e secundando aquilo que o Sr. Artur disse, e face aos documentos que diz ter na sua 
posse, que os mesmos sejam confrontados com os documentos existentes na Câmara, 

realizando-se para tal uma reunião, com a presença do Presidente da Câmara ou do Vereador, 

pois não acredita que não seja possível chegar a uma conclusão. 
 
O Sr. Presidente informou que na próxima 2ª. feira vai marcar uma reunião com os técnicos da 

Câmara e com o Sr. Artur Oliveira, devendo a mesma realizar-se na próxima semana, de modo 

a que lhe possa ser dada uma resposta até ao fim deste mês de Maio. 
 

 

2 � D. Deolinda Rosa e D. Maria Regina, residentes na Rua do Repouso, 23, Casal Galego, 
Marinha Grande, que pretendem esclarecimentos sobre o andamento das obras na Estrada do 
Repouso, que dizem estar atrasadas, pois a rua já deveria estar calcetada e não está, e os 

moradores estão a �comer� com o pó. Os munícipes presentes disseram representar as cerca de 
100 pessoas que assinaram um abaixo-assinado, cujo conteúdo foi lido pela D.Deolinda, no 

qual reclamam contra as referidas obras, apelando para uma resolução urgente da situação.   
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que o prazo de execução da obra é de 365 dias, 

prevendo-se que termine em Outubro deste ano. As dificuldades na execução da obra têm a ver 

com as negociações de cedência de terreno para alargamento da rua, que têm sido 

extremamente difíceis. Em relação ao pedido de colocação provisória de uma camada muito 

fina de pavimento, de modo a minimizar o pó, referiu que vai tentar ver com os técnicos e com 

o empreiteiro se tal é possível, salientando que há também dificuldades nas ligações de algumas 

casas à rede pública de saneamento e os locais das passadeiras não poderão ser 

impermeabilizados. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho sugeriu que seja contactada a Junta de Freguesia da 
Marinha Grande para que esta possa colocar uma camada de semi-penetração. 
 
Por fim o Sr. Vereador Paulo Vicente informou os presentes que vai ver o que pode ser feito 
no sentido de minimizar as consequências da obra em curso, nomeadamente o pó. 
 
 

3 � Sr. José Lemos Esteves, residente na Av.ª Vítor Gallo, 72, 3.º Esq.º, Marinha Grande, que 

pretende abordar os mesmos assuntos que o trouxeram à reunião pública de 04/02/2010. 
Assim, passa-se a reproduzir o excerto da acta relativo a esse atendimento: 
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�2 � Sr. José Esteves, representante da firma J.L.E., que pretende saber o que é que a actual 

Câmara pensa fazer na cidade relativamente a segurança, roubos e vandalismo. Disse ter um 

grande historial no Tribunal, na P.S.P., nas antigas instalações da Manuel Pereira Roldão e 

no escritório da Estação. Referiu que colabora com a indústria vidreira a nível nacional e 

internacional e também na área dos plásticos. Tem chamado a atenção às autoridades 

competentes e estas nada têm feito. Referiu ainda que já tem um armazém na Cruz da Areia 

para fugir à Marinha Grande, onde já trabalha há cerca de 40 anos. 

 

Pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador Paulo Vicente foi esclarecido que o assunto abordado 

preocupa o executivo municipal, que tem estado no terreno e tem denunciando as situações 

junto das autoridades competentes, que se encontram a investigar, pelo que de momento não é 

possível avançar com mais informações. 

 

O Sr. José Esteves chamou ainda a atenção para a necessidade de haver apoio aos 

utilizadores do transporte ferroviário, nomeadamente a existência de um telefone, de indicação 

relativa à distância da estação à cidade e os meios de transporte urbanos que podem servir 

estes utentes. 

 

O Sr. Presidente respondeu que vai tentar contactar a REFER no sentido de saber o que pode 

ser feito com vista à introdução destas melhorias.�. 

 

O Sr. José Esteves relembrou o executivo de que já passou algum tempo sobre a última vez 

que esteve presente numa reunião pública e que na altura o Sr. Presidente lhe disse que em 

relação à segurança nada podia fazer. Entretanto enviou mail�s para os serviços da Câmara e 

para a Protecção Civil e não obteve resposta, pelo que pretende saber se a justiça já actuou ou 
está a actuar. Disse que tem um filme de uma invasão na sua empresa, tem um equipamento de 

vigilância 24 horas por dia, e para além disso tem que andar sempre com a preocupação de 

vigiar as instalações, quando entende que uma empresa não se deve preocupar com estas 
questões. Por isso, em sua opinião, deveria ser a Câmara a coordenar todo o sistema de 

vigilância e segurança no concelho. 
 
O Sr. Presidente informou que a Câmara está a limpar os terrenos junto da empresa do Sr. José 

Esteves, e já fez queixa à P.S.P., que, em conjunto com a Polícia Judiciária de Leiria, está a 

preparar uma intervenção naquele local, que se espera esteja para breve. Deste modo fica 

demonstrado que a Câmara está a fazer tudo o que lhe é possível junto das entidades 
competentes. 
 
 



 

 

Depois de terminado o atendimento ao público a reunião foi retomada, pelas 19:00 horas, com 

a continuação da discussão e votação dos assuntos que constituem a ordem do dia. 
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28 - PC Nº 1518/99: ISABEL MARIA MELO PIRES BONITA � ACTIVAÇÃO DE 

GARANTIA BANCÁRIA. 

 
 
390 - Presente requerimento subscrito por Isabel Maria Melo Pires Bonita (Registo de entrada 
nº 170/2009) 
Presente processo de construção nº 1518/99 
Presente informação da Divisão de Infra-Estruturas e Redes Municipais de 01/06/2009 
Presente deliberação da Câmara Municipal de 16/07/2009 
Presente informação SS-23.09, de 21/08/2009 da Eng.ª Susana Silva 
Presente informação I/372/2010, de 03/03/2010 
Presente e-mail dos serviços de 16/03/2010 
Presente planta de localização à escala 1/5000 e informação fornecida pelo Gabinete de 

Sistemas de Informação Geográfica, de 16/03/2010 
 
Considerando: 
 1) Em 25/02/2002 foi prestada garantia bancária junto da Caixa Geral de Depósitos pela titular 

do processo, Isabel Maria Melo Pires Bonita; 
2) Tal garantia bancária, no valor de 12.968,00 �, tinha em vista �caucionar o pagamento, por 

parte da garantida, de uma comparticipação nas obras de arruamento a que respeita o 

projecto de construção nº 1518/99�; 
3) A comparticipação referida configurou um condicionalismo à aprovação do projecto; 
4) Entre 2003 e 2008 foram levadas a cabo várias obras na Rua Fonte dos Ingleses, na Várzea, 

com vista à beneficiação do referido arruamento; 
5) Os trabalhos executados no local foram levados a cabo, não pela titular do processo de 
licenciamento, mas por outras entidades, entre as quais a Câmara Municipal da Marinha 

Grande; 
6) A Câmara Municipal da Marinha Grande suportou, com a realização das obras de 

beneficiação da Rua Fonte dos Ingleses, encargos no valor de 225.957,86 �. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 7 do 

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

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

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, 

delibera accionar a garantia bancária nº 04410007073820019 constituída junto da Caixa 

Geral de Depósitos por Isabel Maria Melo Pires Bonita no valor de 12.968,00� (doze mil 

novecentos e sessenta e oito Euros) que serve de caução destinada a garantir a boa e 

regular execução das obras de urbanização a que respeita o PC nº 1518/99. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





29 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

 
 
391 - Presente Auto de Recepção Provisória Parcial da obra �Execução de Infra-Estruturas 
Eléctricas e de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado no Centro Empresarial da Marinha 

Grande � Concurso Público nº. 11/07 (DEEM)�, adjudicada à �Telhabel Construções, SA� com 

sede em Moutados Gavião � Vila Nova de Famalicão. 
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A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

parcialmente as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 

219º do Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS FINAIS 

 
 
392 - Presente Auto de Recepção Provisória Final da obra �Execução de Infra-Estruturas 
Eléctricas e de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado no Centro Empresarial da Marinha 

Grande � Concurso Público nº. 11/07 (DEEM)�, adjudicada à �Telhabel Construções, SA�, 

com sede em Moutados Gavião � Vila Nova de Famalicão. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória Final da obra �Construção do centro Empresarial da 

Marinha Grande � 2ª Fase � Concurso Público nº. 01/06 (DEEM)�, adjudicada à �Telhabel 

Construções, SA�, com sede em Moutados Gavião � Vila Nova de Famalicão. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS  

 
 
393 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Colector Doméstico Rua do Barqueiro � 
Concurso Limitado nº. 13/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, 

com sede em Jardoeira � Apartado 75, Batalha. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de Conduta Adutora na Pedrulheira � 
Ajuste Directo nº. 18/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com 

sede em Jardoeira � Apartado, Batalha. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição de Caixa de Visita do Colector 

Doméstico Existente na Estrada Nacional 349 � Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 44/07 

(DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Jardoeira � 
Apartado, Batalha. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de Reparações na EN 242-1 Marinha 
Grande / Vieira de Leiria � Concurso Limitado nº. 21/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�António Emílio Gomes & Filhos, Lda.�, com sede em Rua Barão Viamonte, nº. 8-1º Esqº. � 
Leiria. 
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A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
394 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação e Reconversão do Parque 

Mártires do Colonialismo � Concurso Público nº. 08/01�, adjudicada à Firma �Engil Sociedade 

de Construção Civil, SA�, com sede em Rua Mário Dionísio, nº. 2 � Linda-a-velha. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Substituição de Colector Doméstico Utilizando 

como Guia o Colector Existente na EN 242 � Embra � Concurso Limitado nº. 20/04 (DIRM)�, 

adjudicada à Firma �Sondagens do Oeste, SA.�, com sede em Av. Nossa Senhora da Guia, 241, 

Apartado 34 - Guia. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Colector Doméstico e 

Pavimentação da Rua das Eiras � Garcia � Ajuste Directo nº. 13/03 (DIRM)�, adjudicada à 

Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Colector Doméstico na Rua das 

Andorinhas � Ajuste Directo nº. 22/03 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, 

Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Drenagem Doméstica da Rua 1º de Janeiro � 
Amieirinha � Concurso Limitado nº. 08/01 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes 

António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Travessa e Rua Fonte Elvira � 
Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 16/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes 

António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Rede de Abastecimento de Água 

na Rua 1 e na Rua da Terminorma � Embra � Ajuste Directo nº. 56/00 (DIRM)�, adjudicada à 

Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Rua dos Bentos � Amieira e de 
Diversas Ruas na Embra � Concurso Limitado 34/01 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel 

Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reparação do Pavimento na Rua Circular � 
Trutas � Ajuste Directo nº. 02/03 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, 

Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
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Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Reparação do Pavimento de Estrada Florestal � 
Pilado / EN 242 � Ajuste Directo nº. 02/04 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes 

António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Pavimentação da Rua 1º de Janeiro � Ajuste 
Directo nº. 46/01 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em 
Apartado 75, Porto de Mós.  
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Execução de Colector Doméstico e Pluvial na 

Etar Compacta de Picassinos � Ajuste Directo nº. 08/03 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel 

Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Remodelação da Rua General Humberto 

Delgado � Concurso Público nº. 10/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, 

Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Regularização da Rua do Brejo que liga a 

Moita ao Camarnal � Concurso Limitado nº. 09/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel 

Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Reformulação do Eixo Rodoviário e Nós da 

EN 242 entre a Rua Eng. Barros Gomes e a Rua das Portas Verdes � Concurso Limitado nº. 

05/01 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 

75, Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra � Reforço do Abastecimento de Àgua à Zona de 

Picassinos � Conduta Principal e Colector Doméstico na Rua Augusto Costa � Concurso 
Limitado nº. 13/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede 

em Apartado 75, Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Reformulação do Eixo Rodoviário e Nós da 

EN 242 entre a Av. Arala Pinto e a Rua Eng. Barros Gomes � Concurso Limitado nº. 02/01 

(DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.�, com sede em Apartado 75, 
Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Diversas Reparações de betuminosa na 

Marinha Grande � Ajuste Directo nº. 09/04 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes 

António, Lda.�, com sede em Apartado 75, Porto de Mós. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da Obra �Acessibilidades à Junta de Freguesia e Centro 

de Saúde da Moita - Concurso Limitado nº. 17/04 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Matos & 

Neves, Lda.�, com sede em Alcanadas � Reguengo do Fetal. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 

com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as 

instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a 

obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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33 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE TERRENO D0 SR. CARLOS AUGUSTO DE 

SOUSA DOMINGUES SILVA. NÃO ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES PROPOSTAS 

 
 
395 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, no mandato do Executivo cessante, 

foram realizados os contactos necessários à efectivação do acordo, para cedência de terreno 
necessário do prédio propriedade do Sr. Carlos Augusto de Sousa Domingues Silva. 
 
Em um de Fevereiro de dois mil e dez deslocaram-se ao local a Chefe da DIRM e o Sr. 
Vereador Paulo Vicente, tendo concluído que esta cedência não põe em causa a execução da 
obra, apenas não permite fazer o passeio com as dimensões inicialmente projectadas conforme 

informação que aqui se anexa (Anexo 3) e se dá por reproduzida. 
 

 Considerando: 

- as dificuldades financeiras que a Autarquia atravessa e o elevado custo das 

contrapartidas pela cedência; 

- que na empreitada não estão contemplados trabalhos para esta cedência porque na 

altura dos contactos, o executivo não aceitou as exigências do proprietário e não se chegou 

a acordo; 

- que esta cedência não é impeditiva da boa execução da obra; 

- que esta cedência não foi prevista no orçamento inicial, 

a Câmara depois de analisar o assunto, delibera não aceitar as condições para a cedência 

de terreno de que é proprietário o Sr. Carlos Augusto de Sousa Domingues Silva. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 29,40M² DE TERRENO D0 SR. RAFAEL 

MONTEIRO DOS SANTOS 

 
 
396 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, foram realizados os contactos 
necessários à efectivação de acordo para a cedência de uma parcela de terreno, tendo-se nesta 
sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de 

terreno necessário do prédio inscrito a favor de Rafael Monteiro dos Santos e descrito sob o n.º 
10799, na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, que confronta a Norte com 

Travessa Camarária, a Sul com Joaquim Gomes, a Nascente com Rua António Maria da Silva e 

a Poente com Dionísio de Jesus Santos. O proprietário do imóvel concordou com a cedência da 

área pretendida (29,40m²), solicitando que, por efeito da cedência, se proceda à execução de 

muro idêntico ao existente de acordo com o novo alinhamento e à reposição dos portões de 

acordo com o existente. 
 

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

parcela de terreno de 29,40m², do prédio inscrito a favor de Rafael Monteiro dos Santos e 

descrito sob o n.º 10799/110697 na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, 

que confronta a Norte com Travessa Camarária, a Sul com Joaquim Gomes, a Nascente 
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com Rua António Maria da Silva e a Poente com Rafael Monteiro dos Santos, para 

execução de passeio no âmbito da empreitada de Beneficiação da Rua António Maria da 

Silva, que passa a integrar o domínio público municipal, obrigando-se a executar muro 

idêntico ao existente de acordo com o novo alinhamento e a repor os portões de acordo 

com o existente, conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos nossos 

Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Paulo Jorge Campos 

Vicente e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CASAL GALEGO � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 08/07 � CEDÊNCIA DE 14,72M² DE ÁREA D0S SRS. JOSÉ AUGUSTO 

MARTINS DOMINGUES, D. MARIA REGINA MARTINS DOMINGUES E D. MARIA 

JOSÉ MARTINS DOMINGUES. 

 
 
397 - Para Beneficiação da Rua do Repouso, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação de acordo para a cedência de uma parcela de terreno, tendo-se nesta sequência 

elaborado ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno 

necessário do prédio inscrito a favor de Cabeça de Casal da Herança de José Domingues (José 

Augusto Martins Domingues, Maria Regina Martins Domingues e Maria José Martins 

Domingues), que confronta a Norte com José Cosme, a Sul com Isidro Barroca, a Nascente 

com Caminho Público e a Poente com Vitória Barosa, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 1020. Os proprietários do imóvel, concordaram com a cedência da área pretendida 

(14,72m²), solicitando que, por efeito da cedência, se proceda à demolição integral da casa 

afectada, incluindo a limpeza dos produtos resultantes da demolição, à execução de muro em 

alvenaria com 0,80m de altura e gradeamento com 0,70 de altura e acesso à propriedade através 

de portão com 3,0m de comprimento. 

 

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

parcela de terreno de 14,72m², do prédio inscrito a favor de Cabeça de Casal da Herança 

de José Domingues (José Augusto Martins Domingues, Maria Regina Martins Domingues 

e Maria José Martins Domingues), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1020, 
que confronta a Norte com José Cosme, a Sul com Cabeça de Casal da Herança de José 

Domingues, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Cabeça de Casal da 

Herança de José Domingues, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar 

o domínio público municipal, obrigando-se a efectuar a demolição integral da casa 

afectada, incluindo a limpeza dos produtos resultantes da demolição, a executar muro em 

alvenaria com 0,80m de altura e gradeamento com 0,70 de altura e acesso à propriedade 

através de um portão com 3,0m de comprimento, conforme consta da ficha anexa (Anexo 

5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Vereador 

Sr. Paulo Jorge Campos Vicente e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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36 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CASAL GALEGO � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 08/07 � CEDÊNCIA DE 23,00M². 

 
 
398 - Para Beneficiação da Rua do Repouso, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação de acordo para a cedência de uma parcela de terreno, tendo-se nesta sequência 

elaborado ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno 

necessário do prédio inscrito a favor de José Domingues, que confronta a Norte com Mariana 
Vitória, a Sul com Augusto dos Santos Barosa, a Nascente com Caminho Público e a Poente 

com José Francisco da Silva, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6168. Os 

proprietários do imóvel, concordaram com a cedência da área pretendida (23,00m²), solicitando 

que, por efeito da cedência, se proceda à execução de muro em alvenaria com 0,80m de altura e 

gradeamento com 0,70m de altura, com acesso através de um portão com 3,00m de 

comprimento e limpeza do terreno. 
 

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

cedência de parcela de terreno de 23,00m², do prédio inscrito a favor de José Domingues, 

descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 6168, que confronta a Norte com 

José Domingues, a Sul com Augusto dos Santos Barosa, a Nascente com Caminho Público 

e a Poente com José Domingues, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a 

integrar o domínio público municipal, obrigando-se a executar um muro em alvenaria 

com 0,80m de altura e gradeamento com 0,70m de altura, o acesso através de um portão 

com 3,00m de comprimento e a limpeza do terreno, com conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 6) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo 

Vereador Sr. Paulo Jorge Campos Vicente e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA: MARIA ROSÁRIO SANTOS REIS 

 
 
399 - Presente informação n.º 692/10 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 29/04/2010, a dar conta da necessidade de actualização anual de renda de 

habitação social, para vigorar a partir de Junho de 2010. 
  
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o Decreto-Lein.º166/93, de 7 

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

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

de 11 de Janeiro, autorizar a actualização anual da renda do seguinte inquilino:  

 
Praceta da Liberdade 

 

MORADOR 

 

BLOCO 

 

ANDAR 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/10 

 
Mª do Rosário Santos Reis 

 
3 

 
2º Dto. 

 
25/05/2005 

 
14.21� 

 
48.99� 

 
Mais delibera que a renda acima citada, entre em vigor em Junho do ano de 2010. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 1532/2 EMITIDA EM FEVEREIRO DO 

CORRENTE ANO, EM NOME DE SUSANA MARGARIDA TOJEIRA, POR MOTIVO 

DE DESISTÊNCIA DA VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO, POR 

PARTE DA ALUNA DANIELA GOMES SALGUEIRO. 

 
 
400 - Presente informação n.º 698/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 29/04/2010 e, na qual se dá conta da necessidade de se proceder à 

anulação da guia de receita número 1532/2, em nome de Susana Margarida Tojeira, no valor de 
12,78�, por motivo de desistência da valência de prolongamento de horário da aluna Daniela 

Gomes Salgueiro. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com a anulação da guia de receita número 

1532/2, em nome de Susana Margarida Tojeira no valor de 12,78� (doze euros e setenta e 

oito cêntimos), contribuinte fiscal número 197905838. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 2.º C, 

CASAL DE MALTA: ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS 
 
 
401 - Presente informação n.º 715/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED) datada de 05/05/2010, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual 

da renda do imóvel acima mencionado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

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

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

de 11 de Janeiro, aprovar a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar, no valor de 5,68� (cinco euros e sessenta e 

oito cêntimos) entre em vigor a partir do próximo mês de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
40 - APOIO EM FOTOCÓPIAS AO GD PRAIA DA VIEIRA 

 

 

402 - Presente informação nº 716/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - datada de 05/05/2010, na qual se dá conta de um pedido de apoio no sentido de 
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usufruir de papel e fotocópias gratuitas, destinadas a gestão administrativa com vista a 
diminuição de custos com esse serviço. 
 

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

fins lucrativos, e que é da competência da Câmara Municipal, apoiar e comparticipar, 

pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural e desportiva, delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art. 

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

de Janeiro, apoiar o Grupo Desportivo da Praia da Vieira, NIF 501 721 983, um apoio de 

1.000 (mil) fotocópias a ceder durante o ano civil de 2010, enquanto subsídio, cujo valor 

estimado é de 630,00 � (seiscentos e trinta euros) ao valor unitário de 0,63� - valor obtido 

no estudo desenvolvido pela AMLEI nesta Autarquia para calculo de custos elaborado 

para revisão de Regulamentos de Preços. 

 
Estes apoios serão alvos de controlo pala DASED e pelos serviços reprográficos da 

autarquia. 

 

Delibera ainda, que as entidades contempladas com os subsídios supramencionados 

deverão obrigatoriamente, evidenciar a realização/ concretização inequívoca do objecto 

do apoio financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse 

mesmo objecto, no período de 60 dias após o términus do ano 2010 (ano que vão decorrer 

as actividades alvo do apoio em questão). 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possuem nesta data todos os documentos necessários 

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

41 - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA COMEMORATIVA DOS 75 ANOS DO 18 DE 

JANEIRO DE 1934 AO ARQUITECTO NORBERTO BARROCA 

 
 
403 - A Câmara Municipal da Marinha Grande, deliberou em sua reunião de 15 de Janeiro de 

2009, homenagear personalidades que de alguma forma tenham contribuído ou contribuam para 

manter viva a memória do 18 de Janeiro de 1934, e/ou a luta dos operários ao longo da história, 

através da oferta da medalha comemorativa dos 75 anos do 18 de Janeiro de 1934. 
Neste contexto, atendendo ao trabalho artístico desenvolvido pelo Marinhense Arquitecto 

Norberto Barroca para a preservação da memória do Movimento Insurreccional do 18 de 

Janeiro de 1934 e para o desenvolvimento cultural do concelho e do país, propõe-se, através da 

atribuição desta medalha, reconhecer o seu importante papel para a preservação da memória e 
identidade cultural da Marinha Grande, no ano em que se assinalam os 50 anos da sua carreira. 
 
Norberto Barroca nasceu na Marinha Grande, onde desde muito pequeno começou a dinamizar 

os colegas para a realização de espectáculos de teatro. Depois, começou a dizer poesia no 
Colégio Afonso Lopes Vieira.  
Arquitecto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, Licenciado em História pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Mestre em História Contemporânea pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  
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Frequentou um curso de teatro no Conservatório Nacional de Lisboa, dirigido pela encenadora 

Henriette Morineau. Em 1969, frequentou o Curso de Teatro da East 15th Acting School, em 
Londres, bolseiro da Fundação Gulbenkian.  
Estreou-se profissionalmente em 1960, com o Grupo Fernando Pessoa, dizendo poesia em 
Portugal, no Brasil, em Angola e em Moçambique. Enquanto encenador estreou-se na Casa da 
Comédia em 1967, tendo recebido o Prémio de Imprensa em1969 pela encenação de �Fando e 
Lis� de Arrabal. 
Trabalhou em companhias como a Casa da Comédia, T. Estúdio de Lisboa, Emp. Vasco 

Morgado, Companhia Nacional de Teatro (Teatro S. Luís, de que foi director), A Centelha 

(Viseu), Novo Grupo (T. Aberto), 1º Acto (Algés), T. Nacional D. Maria II, T. Maria Matos, 
Casino Estoril, A Barraca, T. ABC e T. Maria Vitória; no Porto, com a Seiva Trupe e Teatro 

Experimental do Porto, do qual foi Director Artístico de 1998 até Dezembro de 2009. 
No cinema teve participações como actor em filmes de Jorge Silva Melo e foi autor do 
argumento de �Passagem por Lisboa�, de Wim Wenders (1994). 
Na Marinha Grande, encenou diversos trabalhos para o Grupo de Teatro do Operário, foi autor 

de �A Soprar se vai ao longe!� e de uma adaptação musical de �O Fidalgo Aprendiz�.  
Para a Câmara Municipal escreveu "Uma Obragem do Séc. XVIII� e a peça �Marquês de 

Pombal - o Rei do Rei D. José, assim como o notável trabalho de reconstituição histórica da 

revolta do 18 de Janeiro � �O 18 de Janeiro de 1934 na Marinha Grande - Movimento 
Revolucionário dos Vidreiros�. 
 
Atendendo ao exposto, a Câmara Municipal, depois de analisar o proposto, e atendendo 

ao importante papel desempenhado pelo Arquitecto Norberto Barroca para a 

preservação da memória e identidade cultural da Marinha Grande, nomeadamente do 

Movimento Insurreccional do 18 de Janeiro de 1934, e para o desenvolvimento cultural do 

concelho e do país, delibera atribuir-lhe a Medalha Comemorativa dos 75 anos do 18 de 

Janeiro de 1934.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
42 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO � ESCOLA SECUNDÁRIA ENG.º ACÁCIO CALAZANS 

DUARTE � 06 DE MAIO 

 
 
404 - Presente despacho n.º 146/2010 do Sr. Presidente datado de 05 de Maio de 2010 e pedido 

de visita gratuita � isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro � por parte da Escola 
Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte, a realizar no dia 06 de Maio de 2010, para um grupo 
de cerca de 17 pessoas. 
 
Considerando que o pedido de isenção de taxa de ingresso no Museu do Vidro foi solicitado no 

dia 29 de Abril de 2010 para o dia 06 de Maio, e não sendo possível reunir extraordinariamente 
a Câmara, o Sr. Presidente, ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorizou o pedido atendendo a que 
se trata de uma visita solicitada por uma escola do concelho, cujo objectivo é proporcionar aos 

alunos o contacto com a realidade específica do seu contexto social, cultural e económico, neste 

caso com o museu, bem como o contacto directo com a história e identidade da cultura 

marinhenses, e que neste âmbito, o Museu do Vidro é um importante pólo de divulgação do 
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património histórico e cultural da cidade da Marinha Grande, propondo-se agora a ratificação 

deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

a Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte do pagamento da taxa de ingresso ao 

Museu do Vidro para um grupo de cerca de 17 pessoas, conforme previsto no citado art.º 

68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
43 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO � A PAIXÃO DO PRÍNCIPE HIRAM�, DE JOSÉ 

MARTINS SARAIVA. 

 
 
405 - Presente carta com registo de entrada E/4358/2010, de 31.03.2010, apresentada por José 

Martins Saraiva, através da qual vem solicitar a cedência do auditório da Biblioteca Municipal 

para a apresentação do livro de sua autoria, intitulado �A paixão do Príncipe Hiram�, 
apresentação que deverá ocorrer no próximo dia 29 de Maio. Solicita, ainda, o apoio da 
autarquia à edição do referido livro que, de acordo com o autor, é �� dedicado aos primórdios 

da nossa Terra, principalmente do que se designa hoje por Pinhal do Rei.� 

 
Presente parecer emitido pelo Sector de Bibliotecas e Arquivo da Divisão da Cultura e 

Património Histórico, através do qual é proposta a aquisição de 50 exemplares do livro �A 

paixão do Príncipe Hiram�, de José Martins Saraiva, à Textiverso � Unipessoal, Lda, Rua 
António Augusto da Costa, Leiria Gare, 2415-398 Leiria, NIF. 507 535 847, ao preço unitário 

de 15,00�, num total de 750,00 � (IVA 5% incl.), por este pedido se enquadrar nos critérios que 

têm vindo a ser adoptados de apoio à produção literária de autores locais, como forma de 

estimular essa actividade e de incentivar o estudo e conhecimento do nosso concelho.  
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro �A paixão do 

Príncipe Hiram�, de José Martins Saraiva, à Textiverso � Unipessoal, Lda, Rua António 

Augusto da Costa, Leiria Gare, 2415-398 Leiria, NIF. 507 535 847, ao preço unitário de 

15,00�, num total de 750,00 � (IVA 5% incl.), por reconhecer que a edição de livros, por 

parte de autores locais, se reveste de interesse cultural para o Município. Dos livros a 

adquirir, dois exemplares deverão integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal e 

os restantes 48 exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da CMMG 

destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2010/A/104. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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44 - CLASSES TRANSPLANTADAS � INTERCÂMBIO COM FONTENAY-SOUS-

BOIS � DESLOCAÇÃO DO 4º ANO DA ESCOLA DA VÁRZEA 

 
 
406 - Presente Informação do Gabinete de Relações Institucionais e Cooperação a propôr a 

atribuição de fundo de maneio para suporte de custos com eventuais despesas médicas e 

despesas com entradas de visitas, alimentação e outras despesas que se afigurem necessárias, 

no âmbito da deslocação a Fontenay-sous-Bois da turma do 4º ano da Escola da Várzea, a 

realizar no período de 17 a 23 de Maio de 2010, ao abrigo do protocolo de geminação existente 

entre a Marinha Grande e Fontenay-sous-Bois. 
 

A Câmara apreciou a informação e atendendo a que se trata de uma iniciativa de interesse 

recreativo para as crianças do concelho no âmbito do apoio a actividades inseridas num 

Projecto Educativo integrado numa iniciativa no âmbito do protocolo de geminação desta 

autarquia com Fontenay-sous-Bois, delibera ao abrigo do artigo 64, ponto 1, alínea l, da Lei 

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

2002, e de acordo com o previsto nas grandes opções do plano de actividades municipal 

A115 na rubrica 020225, suportar os custos assim discriminados: 

 

fundo de maneio, para o pagamento de eventuais despesas médicas e despesas com entradas de 

visitas, alimentação e outras despesas que se afigurem necessárias, à responsabilidade da Dr.ª 

Ana Cristina Fernandes Simões, do Gabinete de Relações Institucionais e Cooperação, a repor/ 

ou apresentar comprovativos de despesa, no dia seguinte ao da chegada do grupo, no valor 
total de  500 (quinhentos) euros. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

45 - INTERCÂMBIO DESPORTIVO COM CIDADES GEMINADAS � TORNEIO DE 

FUTEBOL DE FONTENAY-SOUS-BOIS: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

 
 
407 - Presente informação do Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação a informar da 

participação da equipa de Futebol do Sport Lisboa e Marinha (classe de Benjamins) no Torneio 

de Futebol de Fontenay-sous-Bois 2010, em representação do Município da Marinha Grande e 

a propor a atribuição de um subsidio ao Sport Lisboa e Marinha no valor de 2500� (dois mil e 

quinhentos euros). 
 
Mais se informa que a entidade mencionada está nesta data em condições de beneficiar do 

apoio proposto uma vez que a sua situação contributiva se encontra nesta data regularizada 

perante a Segurança Social assim como com a Fazenda Pública, devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta Autarquia. 
 

A Câmara Municipal analisou a referida informação e tendo em conta que se trata de 

uma actividade realizada no âmbito da geminação entre o Município da Marinha Grande 

e o Município de Fontenay-sous-Bois, prevista em Plano de actividades na Acção 

A/118/2008 �Intercâmbios Desportivos com as Cidades Geminadas� na rubrica 

orçamental 0103/040701 delibera no uso da sua competência prevista nas alíneas b) do nº 

4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, proceder à atribuição de um subsídio no valor de 2500� (dois mil e 
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quinhentos euros) ao Sport Lisboa e Marinha para apoio nas despesas de viagem com a 

participação da equipa de Futebol (classe Benjamins) em representação do Município da 

Marinha Grande no Torneio de Futebol de Fontenay-sous-Bois. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


46 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia onze de Maio de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 401.952,57 � 

(quatrocentos e um mil novecentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







408 - 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 626/10 � PC N.º 48/10 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 

2. REQ. N.º 947/10 � PC N.º 73/10 � FERNANDO FERREIRA COLAÇO 

 

3. REQ. N.º 955/10 � PC N.º 141/05 � JOSÉ GASPAR NETO 

 

4. REQ. N.º 561/10 � PC N.º 229/09 � SOLO E BETÃO � COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS, LDA. 

 

5. REQ. N.º 1139/10 � PC N.º 39/10 � MARIA CAPERTA CORREIA 

 

6. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

CONTRATO. 

 

 



 
 

1 - REQ. N.º 626/10 � PC N.º 48/10 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 

 

409 - Presente pedido de ocupação da via pública com andaimes de cinco pisos, por um período 

de 30 dias numa área de 24m
2, apresentado pela Associação Social, Cultural e Desportiva de 
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Casal Galego, para executar trabalhos de pintura no prédio sito na Rua do Clube Desportivo 

Casal Galego, n.º 5-A, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
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 andaimes de cinco 

pisos, por um período de 30 dias, numa área de 24m
2
, devendo salvaguardar todas as 

normas de segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 28.º, 36.º, 38.º e 

39.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação aplicável. 

 

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

conservação nos termos da alínea f) do art. 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, são consideradas isentas de licença por se 

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

mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação existente, 

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

telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 947/10 � PC N.º 73/10 � FERNANDO FERREIRA COLAÇO 

 

 

410 - Presente pedido de ocupação da via pública com andaimes de um piso, por um período de 

seis dias numa área de 20m
2, no Largo Ilídio de Carvalho, n.º 17, Freguesia de Marinha 

Grande. 
 
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 andaimes de um piso, 

por um período de 30 dias, numa área de 20m
2
, devendo salvaguardar todas as normas de 

segurança, quer de pessoas quer de bens, previstas nos artigos 28.º, 36.º, 38.º e 39.º do 

Regulamento Municipal de Edificações Urbanas e demais legislação aplicável. 

 

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

sendo de conservação nos termos da alínea f) do art. 2.º do Regime Jurídico da 

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

que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, são consideradas isentas de licença por 

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

as mesmas não impliquem modificações das características físicas da edificação existente, 

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

telhados, natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - REQ. N.º 955/10 � PC N.º 141/05 � JOSÉ GASPAR NETO 

 

 
411 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de um Edifício de 

Habitacional, levado a efeito num prédio misto localizado na Rua da Fonte Velha, Lugar da 

Embra, Freguesia de Marinha Grande, ao abrigo do Alvará de Licença de Construção inicial n.º 

274/07, de 29/02/2008. 
 
Presente requerimento a solicitar a emissão de certidão comprovativa de se encontrarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de Propriedade 

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

técnica dos serviços.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam que o referido edifício, reúne as 

condições necessárias para se proceder à sua divisão por fracções, nos termos do art. 1415.º do 

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

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

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

anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - REQ. N.º 561/10 � PC N.º 229/09 � SOLO E BETÃO � COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS, LDA. 

 

 

412 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Colectiva, composto por dois fogos geminados, anexos e muros de vedação, a levar a efeito 

num prédio urbano localizado na Rua dos Poços, n.º 72, Lugar da Embra, Freguesia da Marinha 

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

Câmara realizada em 06/01/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado e 
respectivos Projectos das Especialidades aplicáveis, dispondo de informações técnicas dos 

serviços, referindo a conformidade da pretensão, com normas legais e regulamentares 

aplicáveis, propondo a sua aprovação, com determinadas condições. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projecto de Condicionamento Acústico, no estrito cumprimento do disposto nas alíneas 

a) e b) do n.º 1 do art. 5.º do Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11/05, na redacção que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 09/06, bem como de pormenores 

construtivos e soluções de isolamento acústico compatibilizadas com as soluções 

preconizadas no projecto de isolamento térmico.  

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

obra, nomeadamente a execução de passeio, cujos alinhamento e materiais deverão ser 
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oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários, sob solicitação atempada 

por parte do requerente. 

3. Os muros de vedação a executar pelo requerente deverão ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocados e pintados. O muro confinante com a via pública não poderá 

exceder a altura de 0.80 m, 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. Nos muros entre estremas, 

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

extensão de até 1.50 m a contar do limite o passeio, não podendo exceder, no restante 

perímetro a altura de 1.80 m de altura.  

4. A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja executada de acordo 

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

implantação. O registo da deslocação no respectivo livro de obra é imprescindível para 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - REQ. N.º 1139/10 � PC N.º 39/10 � MARIA CAPERTA CORREIA 

 

 

413 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Garagem e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Serraria, Freguesia de 

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

reunião de Câmara realizada em 29/04/2010. 
 
Presente Projecto da Estabilidade, devidamente instruído com declaração de responsabilidade 

do seu autor, 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 estar o Projecto de Estabilidade 

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. O muro de vedação deverá ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

pintado, com uma altura máxima 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. 

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

consequência da execução da obra. 

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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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6 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. 
 
 
414 - Presente despacho n.º 152/GP/AP/2010, de 11 de Maio, através do qual foi aprovada a 

minuta do contrato a celebrar com vista à exploração do espaço de venda no Parque de 

Campismo de Vieira de Leiria, cujo conteúdo se dá por reproduzido. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o 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, ratificar o despacho n.º 

152/GP/AP/2010, de 11 de Maio. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

415 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19:45 

horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


