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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

nove de Abril de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

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

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

 
 

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

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 802/10 � PC N.º 353/08 � DT2 NEW CONCEPT THE RAPIDE 

MANUFACTORING CENTER, LDA. 

 

2. REQ. N.º 3605/08 � PC N.º 1126-08 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S.A. 

 

3. REQ. N.º 780/10 � PC N.º 174/09 � PAULO JORGE ALVES GASPAR 

 

4. REQ. N.º 768/10 � PC N.º 29/10 � ELSA SOFIA MARTINHO RUIVO 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 29/04/2010 

Acta n.º 11 

 

 3 

 

5. REQ. N.º 251/10 � PC N.º 250/09 � BENVINDA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS PILRO DE CARVALHO 

 

6. REQ. N.º 732/10 � PC N.º 243/09 � LUISA ADRIANA HENRIQUES COSTA 

MATIAS 

 

7. REQ. N.º 711/10 � PC N.º 411/07 � SIMONE FERNANDES VALENTE 

 

8. REQ. N.º 746/10 � PC N.º 08/09 � MARIA FERNANDA RIBEIRO SOARES 

COELHO SILVA 

 

9. REQ. N.º 506/10 � PC N.º 39/10 � MARIA CAPERTA CORREIA 

 

10. REQ. N.º 433/10 � PC N.º 367/07 � ARTUR JORGE MARQUES PEDROSA 

 

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

 

12. REQ. N.º 727/10 � PC N.º 323/08 � MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 

 

13. REQ. N.º 845/10 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 

 

14. REQ. N.º 702/10 � PC N.º 689/07 � RUI PEDRO GOMES FRANCISCO 

 

15. REQ. N.º 630/10 � PC N.º 361/08 � ANGELA MARISA PEREIRA LOPES 

 

16. REQ. N.º 628/10 � PC N.º 93/09 � FLÁVIO FILIPE SANTOS SILVA 

 

17. REQ. N.º 479/10 � PC N.º 447/07 � SÉRGIO BATISTA DOMINGUES 

 

18. REQ. N.º 3262/09 � PC N.º 495/05 � CLÁUDIO MANUEL RODRIGUES 

CORDEIRO 

 

19. REQ. N.º 985/10 � PC N.º 631/07 � ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, LDA. 

 

20. REQ. N.º 2416/04 � PC N.º 36/04 � PAULO JOSÉ SIMÕES SILVA 

 

21. REQ. N.º 387/06 � PC N.º 75/06 � LUCILIA PATRICIA SANTOS MARTINS 

VIEIRA 

 

22. 8.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

23. NOVA REDACÇÃO DO ARTIGO 26º DO PROJECTO DE REGULAMENTO 

DAS TAXAS MUNICIPAIS. 

 

24. HASTA PÚBLICA. BAR E CAMPO DE TÉNIS EM S. PEDRO DE MOEL. 

 

25. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO. 
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26. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 

LECTIVO 2010/2011 

 

27. 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. 

 

28. FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO DE 

INVESTIMENTO APRESENTADO PELA SOCIEDADE OCCULT 

UNIPESSOAL, LDA 

 

29. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 205,54M² DE 

TERRENO DO SR. ISIDRO PEREIRA LOPES 

 

30. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 322,10M² DE 

TERRENO DO SR. GUILHERMINO DA SILVA OLIVEIRA 

 

31. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � ANTÓNIO BARROS 

 

32. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � ALICE MARIA 

 

33. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � ALICE 

MARIA 

 

34. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � BELINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES DE JESUS 

 

35. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � JOAQUIM DOS 

SANTOS JÚNIOR 

 

36. FORNECIMENTO DE ALMOÇO GRATUITO AO ALUNO ROBERTO FILIPE 

GONÇALVES BRONZE, PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA (JARDIM - DE - INFÂNCIA DE VIEIRA 

DE LEIRIA) POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DO AGREGADO 

FAMILIAR. 

 

37. PROLONGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DAS PEÇAS DO MUSEU DO 

VIDRO, PATENTES NA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA "VITA VITRI". 

 

38. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AOS MUSEUS 

MUNICIPAIS NO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS � 18 DE MAIO 

 

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

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de quatro assuntos não incluídos na 

ordem do dia, que identificou, tendo sido aceite por todos dada a urgência de 

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

constituem a ordem do dia. 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos interveio para referir que as Comemorações do 25 
de Abril no concelho estiveram à altura da data que se assinalava e que foi uma festa 

bonita, a que a população correspondeu com alegria.  
 
De seguida disse que iria fazer uma intervenção que não pretendia ter carácter político, 

reflectindo antes uma atitude de núncio, daquele que anuncia, e que se destina apenas a 
transmitir as perguntas que lhe são colocadas pela população, e que se prendem com os 

seguintes temas: 
- Expansão da Zona Industrial 
- Mercado Municipal 
- Saneamento básico 
- Piscina municipal 
- TUMG 
- Reabilitação da zona histórica 
 

O Sr. Vereador referiu que leu num blogue, e relativamente a este executivo, que 
�prometeu o céu e agora estamos no inferno�, opinião com a qual não concorda, 

embora entenda que a acção não se deve ficar só pelas palavras, pois o que ficará no 

final do mandato é a obra realizada.  
 
O Sr. Presidente respondeu o seguinte às questões do Sr. Vereador: 
 
- Expansão da Zona Industrial: a Câmara contestou o preço demasiado elevado que foi 

pedido pelo Governo para a cedência dos terrenos necessários à expansão, aguardando 

resposta;  
- Mercado Municipal: o lugar ideal para a sua instalação está a ser estudado, e logo que 

haja uma proposta concreta será presente na reunião de Câmara; 
- Piscina municipal: não há candidaturas para a construção de piscinas e a autarquia não 

tem meios financeiros para o fazer; 
- TUMG: ainda não é possível responder à questão sobre o que mudou com a nomeação 

de um administrador, uma vez que o Conselho de Administração só tomou posse no 

passado dia 15 de Março; 
- Reabilitação da zona histórica: aguarda-se pelo início das obras a levar a cabo pela 
Câmara Municipal, com o intuito de dar o exemplo, e só depois se avançará junto dos 

proprietários de imóveis situados nesta zona. 
 

 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira voltou a chamar a atenção para o facto de as actas 

das reuniões da Câmara Municipal continuarem a não estar disponíveis, para consulta, 

quer no site do Município quer na própria Câmara. 
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O Sr. Presidente respondeu que desde ontem que tem as actas na sua secretária e que 

vai assiná-las de imediato, podendo posteriormente ser disponibilizadas. 
 
 

 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira deu a conhecer o andamento dos preparativos 

para a festa de homenagem ao Arqt.º Norberto Barroca, promovida pela Câmara 

Municipal da Marinha Grande no próximo sábado, dia 15 de Maio, pelas 17:00 h, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito das comemorações do Feriado 

Municipal (13 de Maio), que decorrem no concelho de 7 a 16 de Maio.  
 

No âmbito da homenagem será ainda realizado um jantar, que decorrerá no dia 15 de 

Maio, pelas 20:00 h, nas instalações do Sport Operário Marinhense, organizado por esta 

colectividade, com a colaboração da Câmara Municipal. 
 
De seguida divulgou alguns nomes da lista de amigos e de pessoas que trabalharam com 
o homenageado e que já confirmaram a sua presença. 

 







 
 
1 - REQ. N.º 802/10 � PC N.º 353/08 � DT2 NEW CONCEPT THE RAPIDE 

MANUFACTORING CENTER, LDA. 
 
 
317 - Presente Processo de Licenciamento relativo à obra de Construção de Edifício de 

Escritórios e Nave Industrial, levado a efeito num prédio rústico localizado no Lugar de 

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

n.º 106/09, de 11/05, com termo em 01/05/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, 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 as alterações apresentadas. 

 

Mais deliberou informar a firma requerente que, para efeitos de emissão de autorização 

de utilização, deverá apresentar o respectivo pedido em requerimento próprio, 

acompanhado dos elementos previstos no art. 15.º da Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 3605/08 � PC N.º 1126-08 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

E HOTELEIRAS, S.A. 
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318 - Presente Pedido de Autorização Municipal para Instalação de um Reservatório de 

Armazenamento de GPL, instalado no logradouro do Hotel Mar & Sol, localizado na Avenida 
da Liberdade em São Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente parecer favorável emitido pela Autoridade Nacional da Protecção Civil. 
 
Presente Certificado de Inspecção da Instalação, emitido pelo Instituto Tecnológico do Gás, 

entidade inspectora reconhecida pela Direcção-Geral de Energia. 
 
Presente Certificado n.º 00332/08, válido até 12/10/2026, emitido pela Direcção Regional da 

Economia do Centro, do Ministério da Economia e da Inovação, relativo à Aprovação de 

Instalação e Autorização de Funcionamento do equipamento sob pressão.  
 
Presente informação técnica dos serviços que atesta a verificação do cumprimento do Decreto-
Lei n.º 389/07, de 30/11, Portaria n.º 1188/2003, de 10/10 e Portaria n.º 1515/07, de 30/11, que 

regulam os Pedidos de Licenciamento/Autorização de Instalações de Combustíveis. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o Pedido de Autorização para a Instalação de um Reservatório 

de Armazenamento de GPL, nas seguintes condições: 

1. Assegurar o cumprimento das condições de Segurança da Instalação do Reservatório 

de Armazenagem de GPL, de acordo com a Portaria n.º 460/2001, de 08/05. 

2. Assegurar a instalação de todo o equipamento de segurança ao reservatório, 

nomeadamente extintores, sinalização, válvulas e outros equipamentos, bem como 

todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 780/10 � PC N.º 174/09 � PAULO JORGE ALVES GASPAR 
 
 
319 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de Comércio 

e Habitação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua do Sobreiro, Lugar de Casal 

Galego, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos serviços que atestam 

estar o respectivo Projecto de Arquitectura, apto a merecer aprovação, bem como estarem 

preenchidos os requisitos legais necessários à constituição do prédio em regime de Propriedade 

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

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

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

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

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

60/2007, de 04/09. 

2. Peças escritas da Memória Descritiva e Justificativa rectificadas, no que diz respeito à 

descrição das fracções, de forma a constar o seguinte: 
�FRACÇÃO �A� � Rés-do-chão, destinada a comércio, com a área de 362,25m2 (trezentos e sessenta e 

dois vírgula vinte e cinco metros quadrados), composta por loja, zona de expediente, sala de reuniões, 

câmara escura, zona de confecção, dois lavabos, balneário/vestiário. Possui ainda garagem com a área de 

34,50 m2 (trinta e quatro virgula cinquenta metros quadrados).  
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Valor relativo: 645,70 � (seiscentos e quarenta e cinco vírgula setenta por mil). 

FRACÇÃO �B� � Primeiro andar, destinada a habitação, com a área de 200,50m2 (duzentos virgula 

cinquenta metros quadrados), composta por hall de entrada, sal, cozinha, três quartos, duas casas de 

banho, lavandaria, churrasqueira, varanda, terraço e terraço. Possui ainda garagem com a área de 17,20 

m2 (dezassete virgula vinte metros quadrados). 

Valor relativo: 354,30 � (trezentos e cinquenta e quatro vírgula trinta por mil). 

O acesso a cada uma das fracções faz-se através de entradas independentes, a partir do espaço público e 

do logradouro comum. 

São comuns às duas fracções todas as partes do prédio/edifício consideradas por lei e não discriminadas. 

Mais se informa que o prédio dispõe da área inicial de 1800,00m2 (mil e oitocentos metros quadrados), 

propondo-se a cedência de 209,50 m2 (duzentos e nove vírgula cinquenta metros quadrados) para passeios, 

gares de estacionamento e alargamento da via, apresentando uma área final de 1590,50 m2 (mil 

quinhentos e noventa virgula cinquenta metros quadrados).� 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

alinhamento, dimensão e materiais deverão ser oportunamente definidos pelos 

serviços técnicos camarários sob solicitação atempada por parte do requerente, sendo 

igualmente necessário que o requerente proceda ao remate entre o futuro passeio e o 

pavimento em betuminoso. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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 

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 
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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. 

 
 
4 - REQ. N.º 768/10 � PC N.º 29/10 � ELSA SOFIA MARTINHO RUIVO 
 
 
320 - Presente Processo de Licenciamento relativo à obra de Construção de um Edifício 

destinado a Oficina de Assistência à Indústria de Moldes, levado a efeito na Rua do Moinho de 

Cima, Lugar Moinho de Cima, Albergaria, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 735/88, de 20/06. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a Alteração e Remodelação de Instalações Fabris, 

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 projectos das especialidades aplicáveis às 

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

555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 

 

Mais deliberou informar a requerente, do seguinte: 

1. Após emissão da autorização de utilização, deverá apresentar junto da Câmara 

Municipal, formulário de Registo de Actividade Industrial devidamente preenchido e 

acompanhado dos documentos previstos nos números 2 e 3, do artigo 40.º do Decreto-

Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, cujo modelo se encontra disponível no sítio da 

Internet ou na Secretaria de Obras Particulares da Câmara Municipal da Marinha 

Grande; 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 251/10 � PC N.º 250/09 � BENVINDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 

PILRO DE CARVALHO 
 
 
321 - Presente Processo de Licenciamento n.º 132/94, relativo a Construção de Edifício de 

Comércio e Escritórios, situado na Rua Marquês de Pombal, dispondo de Alvará de Licença de 

Utilização n.º 24/99, de 19/01. 
 
Presente pedido de licenciamento relativo à Alteração da Fracção �G� para instalação de 

Estabelecimento de Restauração e Bebidas, dispondo de informações técnicas dos serviços que 
atestam estarem as alterações efectuadas, no âmbito do projecto de Arquitectura apresentado, 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data 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, de cópia da acta da assembleia de condóminos 

assinada por uma maioria de 2/3 do valor total do prédio, autorizando as alterações de 

fachada, acompanhada de cópia dos documentos de identificação civil dos signatários, 

conforme solicitado através do ofício n.º 5/10, de 05/01/2010. 

 

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

Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão da autorização de utilização, deverá remeter à 

Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas do 

Ministério da Economia da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista 

no n.º 1 do art. 11.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 732/10 � PC N.º 243/09 � LUISA ADRIANA HENRIQUES COSTA 

MATIAS 
 
 
322 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar, Anexo 
e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua da Portela, 

Valdreanes, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos das especialidades, 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. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

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

prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos respectivos serviços técnicos desta câmara. 

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

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

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

1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com 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. 

 
 
7 - REQ. N.º 711/10 � PC N.º 411/07 � SIMONE FERNANDES VALENTE 
 
 
323 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitacional e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Avenida José Gregório, 

Engenho, Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º 227/2010, de 09/03, referente à 

��construção de um edifício, afastado 5,00m da margem direita da Vala do Engenho que se 

encontra canalizada.�, estabelecendo determinadas condições à realização da obra. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/09. 

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

consequência da execução da obra. 

3. Cumprimento integral das condições gerais expressas na Autorização de Utilização 

dos Recursos Hídricos n.º 227/2010, de 09/03. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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 

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. 

 
 
8 - REQ. N.º 746/10 � PC N.º 08/09 � MARIA FERNANDA RIBEIRO SOARES 

COELHO SILVA 
 
 
324 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar, Anexo 

e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do Caminho Velho, 

Machinha, Freguesia da Moita. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com 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. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na extensão total do 
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prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento e materiais deverão ser 

oportunamente definidos pelos respectivos serviços técnicos desta câmara. 

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 

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. 

 
 
9 - REQ. N.º 506/10 � PC N.º 39/10 � MARIA CAPERTA CORREIA 
 
 
325 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Garagem e Muros de 

Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Serraria, Freguesia de Vieira 

de Leiria.  
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

consequência da execução da obra. 

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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 433/10 � PC N.º 367/07 � ARTUR JORGE MARQUES PEDROSA 
 

 

326 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua da Areia Vermelha, 

Vieira de Leiria, Freguesia da Vieira de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presente projecto e respectivo orçamento, referente às Obras de Urbanização necessárias a 

dotar o prédio em causa das infra-estruturas indispensáveis à realização da obra. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades e o Projecto de Obras de Urbanização 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. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, no valor de � 43.716,2� 

(quarenta e três mil setecentos e dezasseis euros e vinte e um cêntimos). 

2. Apresentação de elementos gráficos com indicação do encaminhamento das águas 

pluviais para solo permeável do logradouro, podendo no entanto ficar prevista a 

futura ligação ao colector público de águas pluviais. 

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

pintados, nas seguintes condições: 
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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 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

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

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). 

 

Deliberou ainda, nos termos do art. 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção 

que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, estabelecer um prazo de execução de 52 

semanas para a realização das referidas obras. 

 

Mais deliberou informar o requerente que o início das Obras de Urbanização deverá ser 

comunicado aos respectivos serviços técnicos da Divisão de Infra-estruturas e Redes 

Municipais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

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

 

 

327 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos Sabugueiros, Picassinos, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 04/06/2009. 
 
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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
 
Presente projecto e respectivo orçamento, referente às Obras de Urbanização necessárias a 

dotar o prédio em causa das infra-estruturas indispensáveis à realização da obra, nomeadamente 

a execução do ramal de abastecimento de água e passeio na extensão total do mesmo. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades e o Projecto de Obras de Urbanização 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. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

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

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, no valor de � 7.792,75 (sete mil 

setecentos e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos), referente à execução da 

conduta de água e passeio público. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Deliberou ainda, nos termos do art. 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, estabelecer um prazo de execução de 12 

meses para a realização das referidas obras. 

 

Mais deliberou informar o requerente que o início das Obras de Urbanização deverá ser 

comunicado aos respectivos serviços técnicos da Divisão de Infra-estruturas e Redes 

Municipais. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 727/10 � PC N.º 323/08 � MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 
 
 
328 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício Habitacional, 

Anexos e Muros de Vedação, constituído por duas fracções, a levar a efeito num prédio urbano 

localizado na Travessa do Valverde, Ordem, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 
Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

06/01/2010. 
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Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de declaração do técnico responsável pelos projectos das especialidades 

(rede de distribuição de água, rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

estabilidade, comportamento térmico e condicionamento acústico), passada pela 

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

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

n.º 60/2007, de 04/09. 

2. Apresentação de peça gráfica com a representação de perfil que indique as cotas do 

terreno e a profundidade das caixas de visita até à caixa de ramal de ligação 

(inclusive), de forma a completar o projecto da rede de drenagem de águas residuais 

domésticas.  

3. Apresentação de peça gráfica com a representação de pormenor de sapatas 

excêntricas, de forma a completar o projecto de estabilidade. 

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

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

prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento, dimensão e materiais deverão 

ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob solicitação 

atempada por parte do requerente, sendo igualmente necessário que o requerente 

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

6. 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. 

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

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

implantação, sendo 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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13 - REQ. N.º 845/10 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 
 
 
329 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de uma Edificação, 

localizada na Rua de Angola, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de projecto final 
aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Estabilidade anteriormente aprovado, 

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 Alterações 

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

Câmara deliberou deferir. 

 

Mais deliberou informar o requerente que se mantém todos os condicionalismos inerentes 

à realização da obra, patentes da anterior deliberação datada de 26/11/2009, comunicada 

através do Ofício n.º 1875/09, de 11/12. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 702/10 � PC N.º 689/07 � RUI PEDRO GOMES FRANCISCO 
 
 
330 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Travessa do Bairro, Passagem, 

Freguesia de Vieira de Leiria, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico autor do Projecto 

de ITED, conforme o Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09 (Decreto-lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 177/2001, de 04/06). 
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2. Apresentação de pormenor da fossa estanque, com dimensões adequadas para um 

armazenamento de 9000l dimensionados para um despejo quinzenal, visto o pormenor 

apresentado não ter capacidade de armazenamento do valor agora apresentado. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

4. Execução de todos os arranjos exteriores 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, cujos alinhamento, dimensão e materiais deverão 

ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob solicitação 

atempada por parte do requerente, sendo igualmente necessário que o requerente 

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

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 630/10 � PC N.º 361/08 � ANGELA MARISA PEREIRA LOPES 
 
 
331 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar, Anexo 

e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano 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. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

consequência da realização da obra. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do 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 

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. 

 
 

16 - REQ. N.º 628/10 � PC N.º 93/09 � FLÁVIO FILIPE SANTOS SILVA 
 
 
332 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar, a levar 

a efeito num prédio rústico localizado na Rua Vale da Ribeira, Pêro Neto, Freguesia de 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Despacho do Vereador do 
Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 

03/08/2009. 
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Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

prédio confinante com a via pública, cujos alinhamento, dimensão e materiais deverão 

ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos camarários sob solicitação 

atempada por parte do requerente, sendo igualmente necessário que o requerente 

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

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 479/10 � PC N.º 447/07 � SÉRGIO BATISTA DOMINGUES 
 
 
333 - Presente processo de licenciamento referente à obra de Construção de Habitação 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos Fornalistas, Pero Neto, 

Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 153/08, 

de 02/07, com termo em 22/06/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, decorrente das alterações 

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

10/12/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades decorrentes do Projecto de Alterações de arquitectura 

aprovado, 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. Realização de caixas de ramais das águas residuais domésticas e águas pluviais no 

passeio, junto ao muro de vedação do prédio, com uma profundidade que permita 

realizar a drenagem gravítica para os futuros colectores públicos. 

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

consequência da realização da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 3262/09 � PC N.º 495/05 � CLÁUDIO MANUEL RODRIGUES 

CORDEIRO 
 
 
334 - Presente processo de licenciamento referente à obra de Construção de Edifício 

Habitacional e Garagens, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua 1.º de Abril e 

Rua 13 de Maio, Lugar de Amieirinha, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 90/07, de 26/06, com termo em 18/01/2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, decorrente 

das alterações efectuadas durante o decorrer da obra, dispondo de pareceres técnicos dos 

serviços, referindo a conformidade da pretensão com normas legais e regulamentares 

aplicáveis, propondo a sua aprovação com determinadas condições. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Especialidades inicialmente aprovados, 

decorrentes das alterações introduzidas ao referido Projecto de Arquitectura, devidamente 
instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, dispondo de pareceres técnicos dos serviços que 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação dos seguintes elementos: 

a) Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projecto de arquitectura 

que descreva correctamente o objecto da operação urbanística requerida como 

��obra de alteração de edifício de habitação colectiva e anexos para edifício de 

habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação��, bem como a correcta menção 

da legislação aplicável ao momento de registo do processo camarário; 

b) Ficha estatística, devidamente preenchida com os dados referentes à operação 

urbanística solicitada; 

c) Memória descritiva e justificativa devidamente elaborada, nos termos previstos no 

n.º 1 do art. 10.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas e N.º 11 da 

Portaria n.º 1110/2001, de 19/09, que evoque, cumulativamente, o cumprimento 

integral do regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, tido por 

vinculativo sobre a pretensão requerida, face ao anterior destaque de parcela 

operado sobre o prédio; 

d) Calendarização da execução da obra por licenciar, expirado o prazo concedido do 

Alvará de Licença de Construção n.º 90/07, em 18/01/2009; 
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e) Desenhos de sobreposição � plantas do piso térreo e 1.º andar � à escala 1/100, que 

constatem todas as alterações propostas, tendo em consideração o projecto de 

arquitectura aprovado em reunião de câmara de 30/11/2006 e licenciado sob o 

alvará de construção n.º 90/07.  

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

consequência da realização da obra, mantendo-se a execução integral dos muros de 

vedação confinantes com os dois arruamentos existentes � Rua 1.º de Abril e Rua 13 de 

Maio, bem como o passeio na extensão total dos mesmos.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 985/10 � PC N.º 631/07 � ILÍDIO PEDRO RODRIGUES, LDA. 
 
 
335 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

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

Rua dos Fetos, Lugar de Bico da Garcia, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de Projecto 
de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

18/02/2010.  
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas. 

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

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

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

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

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

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

consequência da realização da obra. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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. 

 
 
20 - REQ. N.º 2416/04 � PC N.º 36/04 � PAULO JOSÉ SIMÕES SILVA 
 
 
336 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Unidade Industrial, a 

levar a efeito num prédio rústico, localizado em Comeira, Freguesia da Marinha Grande, 
dispondo de pareceres técnicos dos serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 

1404/04, de 29/06. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 e 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 arruamentos ou de infra-estruturas de 

abastecimento de água e saneamento�� constituindo a obra projectada comprovadamente 

��uma sobrecarga incompatível para as infra-estruturas existentes.�, ou implicar para o 

município, a construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a 

prestação de serviços por este não previstos, designadamente por não garantir que o 

acesso ao edifício se efectue através de arruamento infra-estruturado, nem salvaguardar o 

dimensionamento mínimo do perfil do acesso proposto. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - REQ. N.º 387/06 � PC N.º 75/06 � LUCILIA PATRICIA SANTOS MARTINS 

VIEIRA 
 
 
337 - Presente processo de licenciamento referente à instalação de Gabinete de Estética, 

pressupondo a adaptação de loja existente � Fracção �F�, Rés-do-chão, n.º 6, de um edifício 

constituído no regime de Propriedade Horizontal, localizado na Rua 25 de Abril, n.º 22, 

Freguesia de Marinha Grande, deferido em reunião de Câmara realizada em 31/10/2007. 
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Presente informação técnica dos serviços datada de 14/01/2010, enquadrando devidamente a 
caducidade da licença, nos termos do previsto no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, transcrevendo-se: 
�O presente processo refere-se a um projecto de remodelação da fracção �F� do prédio sito na Rua 25 de Abri, 

n.º 22, com vista a instalação de gabinete de estética. 
O processo foi deferido por deliberação camarária datada de 31/10/2007, tendo a requerente sido notificada da 

aprovação e do prazo de 1 ano para promover a apresentação do pedido de emissão do alvará de construção 

mediante o nosso oficio n.º 112/08, datado de 17/01/2008.  

Nos termos do previsto no n.º 2 do art.º 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/2001, de 04/06, a licença para a realização da operação urbanística caduca se no prazo de 1 ano a 

contar da notificação do acto de licenciamento não for requerida a emissão do respectivo alvará. 

Dado que o prazo de 1 ano para apresentação do pedido de emissão do alvará terminou em Janeiro de 2008, 

encontram-se reunidas as condições para que seja declarada a caducidade da licença para a realização da 

operação urbanística a que se refere o presente processo. 

Face ao exposto, propõe-se notificar o requerente para, em sede de audiência prévia, nos termos e para os feitos 

do previsto nos artigos 100º e 101º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), dizer o que se lhe oferecer 

quanto à intenção de declarar a caducidade da licença, concedendo-se-lhe um prazo de 15 dias para o efeito.� 

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

Câmara deliberou declarar a caducidade da licença para a realização da operação 

urbanística em referência, nos termos do previsto no n.º 2 do art. 71.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, pelo facto 

de ter decorrido mais de um ano após a notificação do acto de licenciamento, sem que o 

requerente tenha solicitado a emissão do respectivo alvará. 

 

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 326/10, de 24/03, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram a declaração da caducidade da licença requerida. 

 

Deliberou ainda remeter o processo aos Serviços de Fiscalização para informarem e 

documentarem fotograficamente o local objecto da presente pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





22 - 8.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
338 - Presente proposta da 8ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
7ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 170.011,25 euros nos reforços 

e de 170.011,25 euros nas anulações; 
7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 210.006,00 euros 
nos reforços, e de 210.006,00 euros nas anulações;  
7ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 20.534,03 euros nos 
reforços e de 47.635,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 
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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 8ª 

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. 





23 - NOVA REDACÇÃO DO ARTIGO 26º DO PROJECTO DE REGULAMENTO DAS 

TAXAS MUNICIPAIS. 

 
 
339 - Em 18 de Março de 2010, esteve presente em reunião de Câmara o projecto de 

Regulamento de Taxas Municipais. 
 
A norma vertida no artigo 26º deste Regulamento com a epígrafe � Entrada em vigor�tinha o 

seguinte conteúdo: 
 
�O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação�. 
 

Contudo, e porque o artigo 55 nº 1 da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro que aprovou a Lei das 
Finanças Locais determina que �[a] violação de posturas e de regulamentos de natureza 

genérica e execução permanente das autarquias locais constitui contra-ordenação sancionada 

com coima�, e no seu nº 4 que estas posturas e regulamentos não podem entrar em vigor antes 
de decorridos 15 dias sobre a sua publicação, a Câmara Municipal delibera revogar ao 

abrigo dos artigos 141º, 142º e 143º todos do CPA, o teor do citado artigo 26º por violar o 

referido artigo 55º nº4 e adequá-lo à lei, passando o mesmo a ter a seguinte redacção: 

 

� O presente Regulamento entra em vigor decorridos 15 dias sobre a sua publicação�. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - HASTA PÚBLICA. BAR E CAMPO DE TÉNIS EM S. PEDRO DE MOEL. 

 
 
340 - Esta Câmara Municipal possui um campo de ténis em S. Pedro de Moel, mas, por um 

lado, não tem conseguido assegurar a sua gestão de modo a facultar a respectiva utilização a 

qualquer interessado e, por outro lado, esse campo não dispunha de instalações de apoio que 

facilitassem essa utilização. Com a aquisição de um complexo de módulos, composto por um 

bar, instalações sanitárias e uma estrutura de ensombramento passam a estar reunidas condições 

para a promoção da utilização do referido campo de ténis. Para esse efeito opta-se por atribuir, 
a título precário, a exploração do bar e a gestão do campo de ténis, ante a impossibilidade de 

ambas as tarefas puderem ser realizadas directamente pelos serviços municipais. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, 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, proceder à 

realização de hasta pública para a adjudicação da exploração de um bar, com estrutura 

de ensombramento e instalações sanitárias e da gestão dos campos de ténis em S. Pedro de 
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Moel, nos termos e condições estipulados no documento anexo (Anexo 1) que se dá por 

integralmente reproduzido. 

 

Mais delibera designar a comissão que dirige a praça, com a seguinte composição: 

Presidente � Paulo Vicente, Vereador; 

Vogal � Miguel Crespo, Técnico Superior;  

Vogal � Nuno Silva, Técnico Superior; 

Licitador: Carlos Duarte, Fiscal. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO. 

 
Assunto retirado da ordem do dia. 

 

 

26 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES 

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

Assunto retirado da ordem do dia. 

 
 
27 - 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. 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 

 

 

28 - FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO DE 

INVESTIMENTO APRESENTADO PELA SOCIEDADE OCCULT UNIPESSOAL, 

LDA 

 
 

341 - Tendo sido entregue uma candidatura ao Fundo Finícia referente a projecto de instalação 

de uma actividade de portais Web, deve a Câmara emitir Parecer sobre a mesma, nos termos do 

art. 3º do Anexo II relativo ao Procedimentos de Trabalho e articulação entre os Parceiros do 

Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo Finícia, celebrado entre a Município de 

Marinha Grande, Iapmei, I.P., Banco Santander Totta, S.A., Open - Associação para 

Oportunidades Específicas de Negócio e a Garval � Sociedade de Garantia Mútua, S.A.. 
 
Para esse efeito anexa-se cópia do respectivo Formulário de Candidatura. (Anexo I) 
 
Este Projecto já mereceu os Pareceres Favoráveis do IAPMEI e OPEN (Anexo II). 
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A � PROJECTO 

O projecto visa o apoio a uma empresa que irá desenvolver a sua actividade no âmbito de 

Portais Web e que terá as suas instalações na Incubadora OPEN-Assoc. Oportunidades 
Específicas Negócio sita na Zona Industrial da Marinha Grande, Rua da Bélgica, Lote 18 

Apartado 78. 

Com este projecto, a empresa pretende prestar serviços de design gráfico, web design, web 

marketing, programação informática, optimização de websites, publicidade e gestão de suportes 

publicitários, criação, exploração e gestão de domínios e portais Web. 

Com este projecto, a entidade propõem-se criar quatro postos de trabalho, com as categorias de 
um sócio-gerente, um programador Web PHP, um programador Web Front-End e um 
programador Web Ruby on Rails, atento ao quadro 5 � Evolução do pessoal com o projecto do 

formulário de candidatura. 

 

B � PROMOTORES 

A empresa tem um sócio, com idade de 26 anos, que possui alguma experiência no ramo. 

O seu sócio reside no Concelho de Leiria. 

 

C � INVESTIMENTO 

O investimento global é de 30.677,00 � (sem Iva), sendo que 2.537,00 � (sem Iva) se refere à 

aquisição de equipamento informático, e o restante a desenvolvimento de software e campanha 

de publicidade.   

 

D � FINANCIAMENTO 

O Promotor solicita um financiamento do Fundo Finícia de 26.075,45 �, sendo o restante 

assegurado por Capitais Próprios (4.601,55 �).  

Considerando que com o projecto proposto se pretende criar quatro postos de trabalho, é da 

responsabilidade do Município conceder um subsídio a fundo perdido, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 8º do Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo Finícia, correspondente a 20 % do 

valor de financiamento solicitado (5.215,09 �).  

 

D � PARECER 

De acordo com o Protocolo (Anexo II � Procedimentos de Trabalho e articulação entre os 

Parceiros, art. 3º), o Parecer da Câmara consiste na verificação do enquadramento e das 

condições de acesso e de elegibilidade constantes dos seguintes pontos das Normas e 

Condições de Acesso: 

- Art. 2º: Âmbito de aplicação: 

1) o Fundo aplica-se à área geográfica do Concelho da Marinha Grande e a projectos 

nos sectores da indústria, comércio, turismo, construção ou serviços. 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

3) Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da actividade, 

nomeadamente ter a situação regularizada em matéria de licenciamento. 
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7) Terem ou criarem com o projecto estabelecimento estável no concelho de Marinha 

Grande 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

2) Efectuarem o investimento objecto de financiamento pelo Fundo no concelho de 

Marinha Grande; 

4) No caso de serem previstas obras de remodelação e/ou adaptação, apresentarem 

com o pedido de apoio o licenciamento das mesmas, ou certidão de isenção do 

licenciamento, emitido pelo Município; 

5) Apresentarem características inovadoras ou de certa forma diferenciadoras face às 

empresas instaladas no concelho ou na região. 

 

Assim, a Câmara Municipal da Marinha Grande considera:  

- Art. 2º: Âmbito de aplicação: 

O Projecto cumpre o disposto neste artigo, já que se trata de uma empresa com sede no 

Concelho da Marinha Grande e se enquadra no sector dos serviços. 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

Confirma-se a abertura de estabelecimento estável, não sujeito a licenciamento, no 

Concelho da Marinha Grande, concretamente na Zona Industrial da Marinha Grande, 
Rua da Bélgica, Lote 18 Apartado 78. 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

O investimento é realizado no concelho da Marinha Grande 

Não estão previstas obras de remodelação/adaptação no estabelecimento (apenas a 

dotação do mesmo com o equipamento necessário).  

Tratando-se de um projecto inovador, considera-se que tem características 

diferenciadoras e de interesse para o Concelho. 

   

Nestes termos, a Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo da competência 

conferida pelo art. 3º do Anexo II (Procedimentos de Trabalho e articulação entre os 

Parceiros) do Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo Finícia, delibera emitir 

PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DO PROJECTO APRESENTADO PELA 

EMPRESA OCCULT UNIPESSOAL, LDA, devendo este parecer ser comunicado aos 

restantes Parceiros do Fundo. 

 

Anexo 2 da presente acta � documentos mencionados como Anexo I (Formulário de 

Candidatura) e Anexo II (Pareceres Favoráveis do IAPMEI e OPEN). 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
29 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 205,54M² DE 

TERRENO DO SR. ISIDRO PEREIRA LOPES 
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342 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Isidro 

Pereira Lopes, que confronta a Norte com Júlio Germano Francisco, a Sul com Estrada, a 
Nascente com Caminho e a Poente com António Fernando Lameiro da Cunha, com Artigo 

Matricial nº. 2836. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (205,54m²) 

sem contrapartidas. 
 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 205,54m², do prédio de que é Isidro Pereira Lopes, com Artigo 

Matricial nº. 2836, que confronta a Norte com Júlio Germano Francisco, a Sul com 

Estrada, a Nascente com Caminho e a Poente com Isidro Pereira Lopes, para beneficiação 

da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio público, conforme consta da ficha 

anexa (Anexo 3) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e 

pelo Vereador Sr. Paulo Jorge Campos Vicente e que aqui se dá por reproduzida, 

devendo o proprietário, na sequência desta cedência, actualizar a caderneta predial nas 

finanças. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 322,10M² DE TERRENO 

DO SR. GUILHERMINO DA SILVA OLIVEIRA 

 
 
343 - Para Beneficiação da Rua do Repouso, foram realizados os contactos necessários à 

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Guilhermino 

da Silva Oliveira, que confronta a Norte com José Francisco Calado, a Sul com Manuel 

Laranjeiro Guerra, a Nascente com Caminho e a Poente com Caminho, com artigo matricial nº. 

5815 e registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 9085. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (322,10m²) sem contrapartidas. 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 322,10m², do prédio de que é dono Guilhermino da Silva Oliveira, 

com artigo matricial nº. 5815 e registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

9085, que confronta a Norte com José Francisco Calado, a Sul com Manuel Laranjeiro 

Guerra, a Nascente com Guilhermino da Silva Oliveira e a Poente com Caminho sem 

contrapartidas, que passa a integrar o domínio público, 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. 

 

 

31 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � ANTÓNIO BARROS 
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344 - Presente requerimento datado de 07 de Janeiro do corrente ano, com registo de entrada nº 

E/489, em nome de António Barros, residente em Estrada de S. Pedro de Moel, nº 135 � 
Guarda Nova � Marinha Grande, onde solicita autorização para destruição do revestimento 

existente constituído por cepos de eucaliptos, num prédio sito em Charneca da Amieira � 
Marinha Grande, inscrito na matriz rústica com o artigo nº 3175 da Freguesia da Marinha 

Grande e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 17009, para posterior plantação 

com povoamento simples da mesma espécie arbórea (eucaliptus sp.) numa área de 2800 m2. 
 
Presente: 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 5) e que 
se dá por integralmente reproduzido, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação (�) e será nula 

se, no local não se cumprirem as condições acima enumeradas�. 

 
A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 

 
 
32 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � ALICE MARIA 

 
 
345 - Presente requerimento datado de 17 de Novembro de 2009, com registo de entrada nº 

E/15173, em nome de Alice Maria, residente em Rua do Alto Douro, nº 5 � Trutas � Marinha 
Grande, onde solicita autorização para destruição do revestimento existente constituído por 
matos velhos, num prédio sito em Amieira � Marinha Grande, inscrito na matriz rústica com o 

artigo nº 3167 da freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 9665, para posterior plantação com povoamento simples de eucaliptos (eucaliptus 

globulus.). 
 
Presente: 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 6) e que 
se dá por integralmente reproduzido, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação com eucalipto 

(eucaliptos sp.) (�) e será nula se, no local não se cumprirem as condições acima 

enumeradas�. 
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A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 

 
 
33 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � ALICE MARIA 

 
 
346 - Presente requerimento datado de 17 de Novembro de 2009, com registo de entrada nº 

E/15170, em nome de Alice Maria, residente em Rua do Alto Douro, nº 5 � Trutas � Marinha 
Grande, onde solicita autorização para destruição do revestimento existente constituído por 

matos velhos, num prédio sito em Amieira � Marinha Grande, inscrito na matriz rústica com o 

artigo nº 3150 da freguesia da Marinha Grande e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 9667, para posterior plantação com povoamento simples de eucaliptos (eucaliptus 

globulus.). 
 
Presente: 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 7) e que 
se dá por integralmente reproduzido, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior florestação com eucalipto 

(eucaliptus sp.) (�) e será nula se, no local não se cumprirem as condições acima 

enumeradas�. 

 
A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 

 
 
34 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � BELINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES DE JESUS 

 
 
347 - Presente requerimento datado de 10 de Novembro de 2009, com registo de entrada nº 

E/14904, em nome de Belina de Oliveira Rodrigues de Jesus, residente em Rua das 
Andorinhas, nº 16 � Lameira de Picassinos � Marinha Grande, onde solicita autorização para 

destruição do revestimento vegetal existente, num prédio sito em Albergaria � Marinha Grande, 
inscrito na matriz rústica com o artigo nº 3515 da Freguesia da Marinha Grande e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 10249, com a área de 1333 m2, para posterior 

plantação com povoamento simples de eucaliptos (eucaliptus globulus). 
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Presente: 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 8) e que 
se dá por integralmente reproduzido, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior plantação (�) e será nula 

se, no local não se cumprirem as condições acima enumeradas�. 

 
A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 

 
 
35 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � JOAQUIM DOS 

SANTOS JÚNIOR 

 
 
348 - Presente requerimento datado de 17 de Setembro de 2009, com registo de entrada nº 

E/12382, em nome de Joaquim dos Santos Júnior, residente em Rua de Santa Marta, nº 190 � 
Casal Capitão � Santa Eufémia, onde solicita autorização para destruição do revestimento 

existente constituído por mato, num prédio sito em Fagundo � Albergaria � Marinha Grande, 
inscrito na matriz rústica com o artigo nº 9992 da Freguesia da Marinha Grande e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 16758, para posterior plantação com povoamento 

simples de eucaliptos (eucaliptus sp.). 
 
Presente: 
 
- Parecer técnico do GTF desta Câmara Municipal, que aqui se junta em anexo (Anexo 9) e que 
se dá por integralmente reproduzido, e da qual se transcreve o seguinte: 
 

�A presente informação favorável para a instrução da respectiva licença é válida 

exclusivamente para a execução da mobilização do solo e posterior plantação (�) e será nula 

se, no local não se cumprirem as condições acima enumeradas�. 

 
A Câmara após analisar o assunto, e os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do disposto 

no nº 1 alínea a) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, autorizar a 

plantação pretendida pelo requerente, devendo a mesma cumprir o disposto no parecer 

do GTF desta Câmara Municipal.  

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Vítor Pereira. 
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36 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO GRATUITO AO ALUNO ROBERTO FILIPE 

GONÇALVES BRONZE, PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VIEIRA DE LEIRIA (JARDIM - DE - INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA) POR 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DO AGREGADO FAMILIAR. 

 
 
349 - Presente informação n.º 630/2010 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 20 de Abril do corrente, a dar conta da necessidade do 

fornecimento de almoço a título gratuito ao aluno Roberto Filipe Gonçalves Bronze, que se 

encontra integrado no Jardim-de-Infância de Vieira de Leiria, por motivo de falta de recursos 

económicos do seu agregado familiar.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 

autarquia comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme está previsto nas 

alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 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 delibera autorizar a utilização 

gratuita do refeitório escolar ao aluno Roberto Filipe Gonçalves Bronze, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria e integrado no Jardim-de-Infância de Vieira 

de Leiria, atendendo às dificuldades económicas do agregado familiar, até ao final do 

presente ano lectivo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
37 - PROLONGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DAS PEÇAS DO MUSEU DO VIDRO, 

PATENTES NA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA "VITA VITRI". 

 
 
350 - Presente: 
- Informação do Museu do Vidro, I/621/2010 de 16 de Abril, acerca de uma proposta de 

prolongamento do empréstimo das peças do Museu do Vidro, patentes na exposição temporária 

"Vita Vitri"; 
- E-mail da Directora do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa (MDDS) 
informando que é de sua vontade continuar com a exposição no MDDS e solicitando o 

prolongamento do empréstimo dos bens do Museu do Vidro; 
- Proposta de contrato de comodato; 
 
Atendendo a que foi realizado um empréstimo de um conjunto de bens propriedade da Câmara 

Municipal da Marinha Grande - Museu do Vidro ao Museu Regional de Arqueologia D. Diogo 
de Sousa (MDDS), por ocasião da realização da exposição temporária intitulada Vita Vitri - O 

Vidro Antigo em Portugal. 
 
Considerando que a exposição inaugurou a 19 de Junho de 2009 no MDDS, em Braga, onde 

esteve patente de Junho a Setembro de 2009. Por ocasião do encontro internacional do ICOM 

GLASS Group 2009, a exposição transitou para o Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, 

que por sua vez inaugurou a 11 de Novembro de 2009, que por sua vez se encontra em exibição 

até 30 de Abril de 2010. 
 
Considerando que foi celebrado um contrato de comodato entre as duas entidades por um 
período de 14 meses, com início a 16 de Janeiro de 2009 e término a 26 de Abril de 2010. 
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Considerando que foi proposto ao Museu do Vidro o prolongamento do empréstimo dos bens, 
pela Directora do MDDS, Dr.ª Isabel Cunha e Silva, pretendendo que a exposição volte a estar 

em exibição no MDDS já a partir de Maio de 2010, dado o interesse que esta exposição tem 

suscitado junto do público. 
 
Considerando que o MDDS solicitou ao Município da Marinha Grande - Museu do Vidro o 
prolongamento do empréstimo dos bens abaixa descriminado, pelo período de 1 de Maio de 

2010 até 31 de Maio de 2011: 
 
Nº Inv.               Descrição 

MV09d1 Pinceta. Ferro. Para abrir bocas e trabalhar as peças. 
MV09d2 Pinceta de madeira. Ferro e madeira. Para abrir bocas e trabalhar as peças. 
MV09d3 Pinça. Ferro. Para abrir bocas e trabalhar as peças. 
MV09d4 Maço grande. Madeira. Para dar forma redonda e ajudar a centrar o vidro. 
MV09d5 Maço pequeno. Madeira. Para dar forma redonda e ajudar a centrar o vidro. 
MV09d6 Tábua de abrir. Madeira. Para dar forma redonda e ajudar a centrar o vidro. 
MV09d7 Cana de vidreiro, simples. Ferro. Para colher e dar forma ao vidro por meio de 
sopro. 
MV09d8 Cana de vidreiro com cabo. Ferro e madeira.  
MV09d9 Pontel. Ferro. Para colher vidro (marisas) ou para suster peças pela base. 
MV09d10 Palheta. Madeira. Para endireitar fundos. 
MV09d11 Tesoura. Ferro. Para cortar vidro (bordos, bicos de jarros, etc.) 
MV09d12 Tesoura. Ferro. Para cortar vidro (asas, marisas, hastes, etc). 
MV09d13 Concha. Ferro. Para colher vidro. 
MV09d14 Compasso. Ferro. Para medir. 
MV09d15 Tenaz. Ferro e lona. Para suster peças pela base. 
MV09d16 Molde. Madeira. Para moldar mediante sopro. 
 
Considerando que o MDDS assegura a existência das condições de segurança e de preservação 

dos bens supra mencionados, ficando igualmente responsável pelo prolongamento da respectiva 

apólice de seguro integral dos bens.  
 
Considerando que o prolongamento desta exposição temática sobre o vidro romano em 
Portugal, com interesse cultural, artístico e didáctico, permitirá responder à procura do público 

e a continuação da acção de divulgação da produção vidreira portuguesa e da história do vidro 

em Portugal. 
 
No seguimento do exposto, propõe-se a aceitação do pedido de prolongamento de empréstimo 

deste conjunto de bens culturais pertencentes ao Museu do Vidro.  
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e atendendo a que: 

 

- O contrato de comodato anterior, relativo ao empréstimo ao MDDS de um conjunto de 

bens, propriedade da Câmara Municipal da Marinha Grande - Museu do Vidro, caduca a 

26 de Abril de 2010;  

- O MDDS, na pessoa da sua Directora, exprimiu a sua vontade em prolongar a exposição, 

solicitando o prolongamento do respectivo empréstimo dos bens do Museu do Vidro; 

- Os bens integram uma exposição com interesse histórico, artístico e museológico, e que 

devem ser divulgados. 
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Delibera aceitar o empréstimo, bem como a assinatura do contrato de comodato em 

minuta em anexo (Anexo 10). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS � VISITAS GRATUITAS AOS MUSEUS 

MUNICIPAIS NO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS � 18 DE MAIO 

 
 

351 - Presente a informação interna I/428/2010, relativa a proposta de actividades a realizar nos 
museus municipais no âmbito das Comemorações do Dia Internacional dos Museus, celebrado 

a 18 de Maio de 2010. 
 
Atendendo à importância que a comemoração do Dia Internacional dos Museus tem vindo a 

alcançar junto da comunidade local através do desenvolvimento de diversas actividades 
pedagógicas e culturais; 
Atendendo a que estas actividades promovem e valorizam os nossos espaços museológicos, 

enquanto pólos de atracção turística e de desenvolvimento cultural do concelho; 
Atendendo a que os museus municipais devem incentivar a participação e envolvimento da 

população do concelho na preservação, conhecimento e divulgação da património histórico e 

cultural marinhense; 
Propõe-se, à semelhança de anos anteriores, a concessão de isenção de taxas de ingresso nos 

Museus Municipais no dia 18 de Maio de 2010, para todos os visitantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do artigo 7, do Capítulo II 

do Regulamento de Taxas da Câmara Municipal da Marinha Grande, conceder a isenção 

de taxas de ingresso nos Museus Municipais no dia 18 de Maio de 2010, para todos os 

visitantes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



39 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e oito de Abril de dois mil e 
dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 536.061,20 � 
(quinhentos e trinta e seis mil e sessenta e um euros e vinte cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 









352 - 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: 
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1. REQ. N.º 761/10 � PC N.º 138/08 � JOSÉ FRANCISCO CONFRARIA 

 

2. REQ. N.º 965/10 � PC N.º 315/08 � JOAQUIM GOMES 

 

3. REQ. N.º 966/10 � PC N.º 316/08 � JOAQUIM GOMES 

 

4. ESPAÇO DE VENDA NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. 

 

 

 

 

 

1 - REQ. N.º 761/10 � PC N.º 138/08 � JOSÉ FRANCISCO CONFRARIA 
 
 
353 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, Telheiro e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na 
Rua dos Loureiros, Pedrulheira, 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 28/09/2009. 
 
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. 
 
Presente Autorização da SIMLIS datada de 27/04/2010 para ligação de um ramal doméstico ao 

emissário E6.3.1 em Pedrulheira � Marinha Grande.    
 
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. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que o início dos trabalhos de ligação ao emissário, 

deverá ser comunicado aos respectivos serviços técnicos da Divisão de Infra-estruturas e 

Redes Municipais, para que os mesmos possam ser acompanhados por aqueles serviços e 

pelos técnicos da SIMLIS. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ. N.º 965/10 � PC N.º 315/08 � JOAQUIM GOMES 
 
 
354 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação e Comércio, a levar a efeito no Lote n.º 5 do Loteamento Urbano localizado na 

Portela, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Loteamento n.º 03/98, 

dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara 

realizada em 02/07/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

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

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

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

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação contendo a localização da caixa de ramal no 

passeio junto ao limite do lote, com a respectiva ligação ao colector público de águas 

residuais domésticas. 

2. Execução dos arranjos exteriores junto à via pública, tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra, a executar pelo requerente, cujo acompanhamento deverá ser 

oportunamente solicitado aos serviços técnicos desta câmara. 

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

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

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

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

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

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

implantação, sendo o registo dessa deslocação no respectivo livro de obra, 
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imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de 

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 966/10 � PC N.º 316/08 � JOAQUIM GOMES 
 
 
355 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de Edifício de 

Habitação e Comércio, a levar a efeito no Lote n.º 6 do Loteamento Urbano localizado na 

Portela, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Loteamento n.º 03/98, 

dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara 

realizada em 20/08/2009. 
 
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. Execução dos arranjos exteriores junto à via pública, tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra, a executar pelo requerente, cujo acompanhamento deverá ser 

oportunamente solicitado aos serviços técnicos desta câmara. 

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - ESPAÇO DE VENDA NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. 
 
 
356 - Através da deliberação camarária, de 18 de Março de 2010, foi determinada a realização 

de hasta pública com vista à adjudicação da exploração de um espaço de venda, com 104 m2, 

no Parque de Campismo de Vieira de Leiria, no período de 1 de Junho a 30 de Setembro de 

2010. 
Realizada a praça, não foram apresentados quaisquer lances, pelo que a praça ficou deserta. 
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A deliberação citada estabelecia que �se a praça ficar deserta é admitida a adjudicação por 

ajuste directo, nas condições estipuladas�.   
Presente proposta, apresentada por Aida Maria Lopes Fragata, com um valor de seiscentos 
euros, ou seja, cem euros acima da base fixada. 
Considerando que se revela imprescindível assegurar o funcionamento daquele espaço de 

venda na época balnear que se aproxima. 
Considerando que a proposta apresentada é de valor superior à base estabelecida. 
Considerando que é admissível a adjudicação por ajuste directo, nos termos da anterior 
deliberação camarária. 
 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, 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, adjudicar a 

exploração do espaço de venda, com 104 m2, no Parque de Campismo de Vieira de Leiria, 

no período de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2010, a Aida Maria Lopes Fragata, NIF 

187 824 339, por seiscentos euros, a que acresce o valor dos impostos que forem devidos. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

357 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19:00 

horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 


