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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia um de 

Abril de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Ao primeiro dia 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 09:50 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 2360/09 � PC N.º 133/09 � GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

 

2. REQ. N.º 276/10 � PC N.º 268/09 � ISABEL MARIA MARQUES PEREIRA 

 

3. REQ. N.º 595/10 � PC N.º 525/06 � MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES NEVES 

 

4. REQ. N.º 431/10 � PC N.º 722/02 � JOSÉ VIOLANTE MADEIRA 

 

5. REQ. N.º 4475/07 � PC N.º 750/05 � INTEPLÁSTICO � INDÚSTRIA TÉCNICA 

DE PLÁSTICOS, LDA. 
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6. REQ. N.º 2703/09 � PC N.º 222/09 � LUIS FILIPE CASEIRO CARVALHO 

 

7. REQ. N.º 1662/09 � PC N.º 82/09 � MARGARIDA CRISTINA SOARES 

CARVALHO PEREIRA HENRIQUES 

 

8. REQ. N.º 367/10 � PC N.º 235/09 � JOÃO FERNANDES SANTOS RUIVO 

 

9. REQ. N.º 390/10 � PC N.º 93/08 � JOSÉ ORTIGOSO ROSÁRIO 

 

10. REQ. N.º 587/10 � PC N.º 120/07 � PEDRO MIGUEL DA SILVA CARNIDE 

CRESPO 

 

11. REQ. N.º 461/10 � PC N.º 198-10 � ANA CLAUDIA PORTO RIBEIRO 

MARQUES COSTA DUARTE 

 

12. REQ. N.º 519/10 � PC N.º 667/06 � JOSÉ PEREIRA PINTO 

 

13. REQ. N.º 112/10 � PC N.º 165/09 � JOÃO FARIA RODRIGUES MANO 

 

14. REQ. N.º 422/10 � PC N.º 121/07 � JOSÉ MARIA OLIVEIRA NETO 

 

15. REQ. N.º 804/09 � PC N.º 693/05 � FERNANDO MANUEL FERREIRA GOMES 

 

16. REQ. N.º 562/09 � PC N.º 346/04 � MARIA JESUS BONITA FRANCO 

 

17. REQ. N.º 113/10 � PC N.º 250/08 � VITOR ANTONIO LEGASPI TAPIA 

 

18. REQ. N.º 211/10 � PC N.º 223/08 � ANGELO PIEDADE BATISTA 

 

19. REQ. N.º 103/10 � PC N.º 188/09 � VITOR MANUEL PEDROSA PASSAGEM 

 

20. REQ. N.º 221/10 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 

 

21. REQ. N.º 440/10 � PC N.º 126/07 � RUI LUCAS GONÇALVES SIMÕES 

 

22. REQ. N.º 157/10 � PC N.º 170/06 � ADRIANO BARBEIRO NETO 

 

23. REQ. N.º 2961/09 � PC N.º 86/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA. 

 

24. REQ. N.º 2962/09 � PC N.º 87/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA. 

 

25. REQ. N.º 471/10 � PC N.º 461/06 � LEIRINEVES � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 

26. REQ. N.º 527/10 � PC N.º 319-09 � DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

 

27. REQ. N.º 661/10 � PC N.º 15/10 � ALZIRA CARDOSO OLIVEIRA MACHADO 

SOUSA 
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28. 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 
29. CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2004 � APROVIS/DASU/HIG: SERVIÇO DE 

RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE. NÃO RENOVAÇÃO  

 
30. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA DESENCADEAR 

O PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA (PDA) 

 
31. BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � CP Nº 04/08 (DIRM) 

� CEDÊNCIA DE PARCELA DE 188 M² DE TERRENO PELO BANCO 

COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.� 

 

32. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

33. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 
34. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

35. RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
36. APOIO PARA O II ENCONTRO DE CAMPISMO E CARAVANISMO 

 
37. CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA FEDERADA � 

ADITAMENTO DE VERBA � CLUBE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 

 
38. RESUMO DE TESOURARIA 

 

39. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

 







PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de três 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 assuntos serão apreciados depois de concluída a ordem do dia. 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos chamou a atenção para as seguintes situações: 
- casa abandonada na Rua Marquês de Pombal, na chamada �rua das retretes�, que 

se está a transformar num depósito de lixo; 
- as árvores do Parque da Cerca que não se estão a desenvolver o suficiente, uma 

vez que já foram colocadas há cinco anos, podendo este subdesenvolvimento ser 
causado por algum problema a nível da composição dos solos.   
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 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira chamou a atenção para o atraso na divulgação das 

actas no site do Município.  
 
 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho abordou os seguintes assuntos: 

 
- Homenagem ao Arqt.º Norberto Barroca: o Sr. Vereador informou que teve 
conhecimento de que o Arqt.º Norberto Barroca tinha regressado à Marinha Grande, e 
que a Câmara Municipal de Gaia lhe tinha prestado homenagem pelo trabalho 

desenvolvido durante os anos em que lá viveu. 
Deste modo, e como forma de homenagear este ilustre marinhense que nunca esqueceu 
a sua terra, propôs que a Câmara Municipal da Marinha Grande lhe preste homenagem, 

nos termos constantes da proposta que leu. 
 

Tendo em conta que todo o executivo concorda com esta homenagem, o Sr. 

Presidente encarregou a Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira de fazer o seu 

enquadramento, em termos de programa e de data, com vista à posterior 

aprovação pelo executivo. 

 

- Gabinete para os Vereadores da oposição: perguntou se já está disponível e se pode ser 

divulgado junto dos munícipes.  
 
- Notificação sobre a avaliação de desempenho: o Sr. Vereador referiu que foi com 
estupefacção que recebeu uma notificação da Câmara, em correio registado com aviso 

de recepção, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para fundamentar a avaliação de 

desempenho de excelente que atribuiu enquanto avaliador. Referiu que não aceita, como 

membro do executivo, ser notificado desta forma, uma vez que continua a ser eleito e 
como tal está sempre disponível para colaborar no que quer que seja. Para a próxima 

semana está disponível, pelo que pede que sejam preparados os processos para que faça 

a fundamentação, nos termos em que sempre o fez. 
 
 

 



 
1 - REQ. N.º 2360/09 � PC N.º 133/09 � GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 
 
 
233 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1406/98, relativo à Alteração e Ampliação de um 

Pavilhão destinado a Armazém e Serviços, situado na Rua 5 de Outubro, Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de Licença de Utilização n.º 74/01, de 11/04. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo à alteração do referido Edifício de Armazém e 

Serviços para Instalação de Farmácia e Posto de Colheitas, dispondo de pareceres técnicos dos 

serviços que atestam estarem as alterações apresentadas aptas a merecerem aprovação. 
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Presente parecer elaborado pelo Gabinete de Apoio Jurídico para cumprimento do Despacho do 

Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente, datado de 10/02/2010, pelo qual foi solicitado o 
devido enquadramento legal ao referido licenciamento, transcrevendo-se a sua conclusão: 
�� 
a) O procedimento de licenciamento ou admissão de comunicação prévia é distinto do procedimento 

conducente à emissão do alvará de autorização de utilização; 

b) Deve exigir-se, nos caos de instalação de novas farmácias de oficina, ou de transferência de localização 

das já existentes, a obtenção de autorização de utilização sempre que o edifício, ou sua fracção autónoma 

onde se pretenda instalar a farmácia não possua alvará de autorização ou de licença emitido ao abrigo de 

direito anterior para estabelecimento de comércio e serviços; 

c) A intervenção do INFARMED deve fazer-se no âmbito do licenciamento da actividade de exploração de 

farmácia, e não em sede de apreciação de um projecto de obras particulares.� 

 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos e o parecer jurídico 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 complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

2. Apresentação, em igual período, de peças desenhadas que contemplem as adaptações a 

efectuar, no interior do estabelecimento, face às observações constantes do parecer da 

Autoridade de Saúde, que se transcrevem: 

�Observações/Posto de Colheitas: 

1. As paredes, tectos, divisórias e revestimentos do pavimento devem ser de fácil 

higienização; 

2. As salas de colheitas devem ser dotadas de um lavatório com torneira de comando não 

manual e dispositivo de distribuição de toalhetes descartáveis, junto deste; 

3. Todos os compartimentos que não possuam ventilação natural, devem dispor de meios 

que assegurem a renovação forçada do ar; 

4. As instalações sanitárias do público (para pessoas com e sem limitações de mobilidade) 

devem cumprir com o ponto 2.9.15, secção 2.9, capítulo 2, do Decreto-Lei n.º 163/2008, 

de 8 de Agosto. 

Observações/Farmácia: 

1. As paredes, tectos, divisórias e revestimentos do pavimento devem ser de fácil 

higienização; 

2. Todos os compartimentos que não possuam ventilação natural, devem dispor de meios 

que assegurem a renovação forçada do ar; 

3. As instalações sanitárias do público (para pessoas com e sem limitações de mobilidade) 

devem cumprir com o ponto 2.9.15, secção 2.9, capítulo 2, do Decreto-Lei n.º 163/2008, 

de 8 de Agosto. 

4. Os gabinetes de atendimento personalizado devem dispor de lavatório com torneira de 

comando não manual e dispositivos de distribuição de toalhetes descartáveis, junto 

deste; 

5. O laboratório deve ser dotado de um sistema de exaustão, câmara de evaporação ou 

nicho para eliminação de fumos e gases, se neste local se desenvolverem actividades 

que careçam deste tipo de equipamento; 

6. Caso se aplique, o estabelecimento deve cumprir com o disposto na Portaria n.º 

582/2007, de 4 de Maio.� 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. António Santos, Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 
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O Sr. Presidente esteve ausente da discussão e votação do presente processo, tendo sido 

substituído pelo Sr. Vice-Presidente na condução da reunião durante este período. 

 

O Sr. Vice-Presidente Paulo Vicente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Votei favoravelmente por considerar que o projecto em discussão reúne as condições técnicas 

de licenciamento da obra. 

No entanto, salvo melhor opinião, a farmácia não poderá funcionar naquele local dada a 

reduzida distância que o separa da Extensão de Saúde de Vieira de Leiria bem como da outra 

farmácia (muito menos de 250 metros). Por outro lado é do meu conhecimento que a 

autorização de transferência da farmácia da Praia da Vieira para a sede da Freguesia, Vieira 

de Leiria, foi concedida pelo INFARMED para a Rua Pires de Campos n.º 108 e não para o 

local indicado no presente licenciamento, conforme Aviso n.º 2062/2008 publicado no Diário 

da República n.º 18 � 2ª Série de 25 de Janeiro e mesmo esta com oposição unânime, à data, 

dos diversos Órgãos Autárquicos � Câmara e Assembleia Municipal, Junta e Assembleia de 

Freguesia de Vieira de Leiria. 

Dados os antecedentes deste processo, transferência da farmácia da Praia da Vieira para a 

sede da Freguesia, sou de opinião que desta deliberação seja dado conhecimento ao 

INFARMED, Junta e Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria.� 

 
 
2 - REQ. N.º 276/10 � PC N.º 268/09 � ISABEL MARIA MARQUES PEREIRA 
 

 

234 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Instalação de um Estabelecimento de 

Bebidas, a levar a efeito num espaço comercial existente no rés-do-chão esquerdo, Fracção 

�A�, de um edifício de habitação e comércio, situado na Praceta Luís de Camões, Bloco P, n.º 

9, Casal do Malta, Freguesia de Marinha Grande, dispondo do anterior Alvará Sanitário n.º 

1061, de 20/03/1989, para �Casa de Pasto�, bem como de Ficha de Segurança Contra 

Incêndios, devidamente preenchida, de acordo com o modelo previsto no Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12/11, para utilizações-tipo VIII da 1.ª categoria de risco, que substitui a consulta 

à Autoridade Nacional de Protecção Civil, prevista na alínea a) do n.º 1 do art. 7.º do Decreto-
Lei n.º 234/2007, de 19/06. 
 
Presente parecer técnico favorável condicionado, emitido pela ACES � PINHAL LITORAL II 
(Autoridade de Saúde Concelhia), dispondo das seguintes observações: 
 �O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, nomeadamente, o Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29/04, Decreto-Lei n.º 243/86, de 20/08 e 

a Portaria nº 987/93, de 06/10, nomeadamente: 
- O serviço prestado nos estabelecimentos de bebidas, consiste, essencialmente, no fornecimento de bebidas, 

directamente aos utentes, em lugares sentados ou em pé, acompanhadas de produtos de cafetaria, padaria, 

pastelaria ou de gelados (n.º 1 do art. 14.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11); 

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

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

20/2008, de 72/11); 

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

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

Anexo II do Regulamento CE n.º 852/2004, de 29/04); 

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

de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa ou positiva de 3ºC, devendo o equipamento manter-se em bom 

estado de higiene e conservação (n.º 6 do art. 4.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11); 
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- A torneira da cuba de lavagem da copa suja deve ser provida de comando não manual, uma vez que servirá 

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

mãos individuais (n.º 4 do art. 6.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11); 

-Relativamente ao electrocutor de insectos descrito na planta, recomenda-se a sua deslocação para junto da 

entrada, de modo a evitar a permanência de insectos; 

- Todos os compartimentos, nomeadamente o armazém e o espaço de acesso ao público. Devem dispor de 

ventilação natural ou mecânica, adequada e suficiente. Os sistemas de ventilação devem ser construídos de forma 

a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição; e 

- Por fim, por motivos de segurança, recomenda-se que a abertura das portas das instalações sanitárias, seja no 

sentido da evacuação, uma vez que a área das mesmas é reduzida.� 

 
Presentes Projectos de 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 de arquitectura e 

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

Câmara deliberou deferir o processo de licenciamento da instalação do estabelecimento 

de bebidas em referência, com os seguintes condicionalismos: 

1. Após a emissão da autorização de utilização e antes do início da actividade, nos termos 

do disposto no n.º 1 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, deverá 

apresentar Declaração Prévia junto da Câmara Municipal, com conhecimento à 

Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo com o modelo publicado em 

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

2. O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 129/2002, de 

11/05 � Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, bem como o Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17/01 � Regulamento Geral do Ruído, que estabelece o regime de 

prevenção e controlo da poluição sonora, ficando a emissão da Autorização de 

Utilização, condicionada à apresentação de Avaliação Acústica n.º 5 do RGR e alínea j) 

do n.º 1 do art. 15.º Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

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

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

tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos condóminos 

das fracções habitacionais onde se integram este tipo de estabelecimentos. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 595/10 � PC N.º 525/06 � MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES NEVES 
 

 

235 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Instalação de um Estabelecimento de 

Bebidas, a levar a efeito num espaço comercial existente no rés-do-chão esquerdo, Fracção �J�, 

de um edifício de habitação e comércio, situado na Avenida Dr. José Henriques Vareda, n.º 22, 
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Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres favoráveis das entidades consultadas, 

nomeadamente da Autoridade de Saúde Concelhia e Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
Presentes Projectos de 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 de arquitectura e 
especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir o processo de licenciamento da instalação do estabelecimento 

de bebidas em referência, com os seguintes condicionalismos: 

1. Após a emissão da autorização de utilização e antes do início da actividade, nos termos 

do disposto no n.º 1 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, deverá 

apresentar Declaração Prévia junto da Câmara Municipal, com conhecimento à 

Direcção-Geral das Actividades Económicas, de acordo com o modelo publicado em 

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

2. O funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 129/2002, de 

11/05 � Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, bem como o Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17/01 � Regulamento Geral do Ruído, que estabelece o regime de 

prevenção e controlo da poluição sonora, ficando a emissão da Autorização de 

Utilização, condicionada à apresentação de Avaliação Acústica n.º 5 do RGR e alínea j) 

do n.º 1 do art. 15.º Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

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

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

tipo de equipamentos suscitarem geralmente reclamações por parte dos condóminos 

das fracções habitacionais onde se integram este tipo de estabelecimentos. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 431/10 � PC N.º 722/02 � JOSÉ VIOLANTE MADEIRA 
 
 
236 - Presente Processo de Licenciamento n.º 722/02, relativo a legalização de Obras de 

Construção de Edifício de Comércio e Serviços, situado na Rua 7, n.º 50, lugar do Camarnal, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 197/07, de 

13/07; 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo à alteração do edifício, 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 
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seis meses a contar da data da notificação, dos projectos complementares aplicáveis às 

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

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

 

Mais deliberou informar a requerente do seguinte: 

1. Relativamente ao estabelecimento de comércio a retalho não especializado de produtos 

alimentares, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 

17/07, o mesmo fica sujeito a apresentação, antes da emissão da autorização de 

utilização, de Declaração Prévia prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, junto da 

Câmara Municipal com cópia à Direcção-Geral da Empresa (DGE), elaborada e 

instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 

23/07, na qual se responsabiliza que o estabelecimento cumpre todos os requisitos 

adequados ao exercício da actividade; 

2. No que respeita ao estabelecimento de bebidas, o mesmo fica sujeito a apresentação, 

após emissão da autorização de utilização e antes do início da actividade, de 

Declaração Prévia nos termos do disposto no n.º 1 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 

234/2007, de 19/06, junto da Câmara Municipal, com conhecimento à Direcção-Geral 

das Actividades Económicas, de acordo com o modelo publicado em Anexo à Portaria 

n.º 573/2007, de 17/07. 

3. Deverão ser cumpridos todos os requisitos funcionais que constam do Auto da Vistoria 

realizada em 20/02/2008. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 4475/07 � PC N.º 750/05 � INTEPLÁSTICO � INDÚSTRIA TÉCNICA DE 

PLÁSTICOS, LDA. 
 
 
237 - Presente Processo de Licenciamento n.º 476/03, em nome de Inteplástico � Indústria 

Técnica de Plásticos, Lda., relativo à Construção de Unidade Industrial, levada a efeito no Lote 

37C da Zona Industrial da Marinha Grande, Casal da Lebre, Freguesia de Marinha Grande, 
dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 201/04, de 25/05. 
 
Presente Pedido de Licenciamento relativo à Alteração de Unidade Industrial, dispondo de 

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

Câmara deliberou deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 2703/09 � PC N.º 222/09 � LUIS FILIPE CASEIRO CARVALHO 
 

 

238 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração e Ampliação de um Edifício 

existente, localizado num prédio urbano da Rua Dr. João Pereira Venâncio, Freguesia de 
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Marinha Grande, destinando-se o piso de rés-do-chão a Centro de Atendimento Médico 

Veterinário, na tipologia de Clínica Médico-Veterinária. 
 
Presente Alvará de Utilização n.º 117/2002, emitido em 15/05, relativo à utilização da referida 

edificação para habitação e clínica veterinária. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

em referência, com determinadas condições. 
 
Após a 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 de Especialidades aplicáveis, nos termos do 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 Planta de Implantação com indicação da 

relocalização das caixas e contadores existentes nos muros que se propõe demolir. 

3. Apresentação de elementos gráficos relativos à instalação do receptáculo postal 

domiciliário, a executar 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. Apresentação de Termos de Responsabilidade de autoria de projecto de arquitectura e 

coordenação de projecto, elaborados de acordo com os anexos I e II da Portaria n.º 

232/2008, de 11/03, referindo a legislação aplicável à operação urbanística, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 184/2009, de 11/08. 

5. Garantir a execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por 

necessários em consequência da realização da obra, nomeadamente adaptação do 

passeio na extensão total do prédio confinante com a Rua Dr. João Pereira Venâncio, 

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

respectivos serviços técnicos. 

 

Mais deliberou informar o requerente que o licenciamento relativo ao exercício da 

actividade dos centros de atendimento médico veterinário, se encontra regulado pelo 

Decreto-Lei n.º 184/2009, de 11/08, não prevendo este diploma, a articulação do 

licenciamento da actividade específica, com o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, competindo à Câmara Municipal o licenciamento e atribuição de autorização 

de utilização relativa à edificação, ficando a actividade sujeita a autorização prévia a 

emitir pela Direcção Geral de Veterinária, mediante requerimento do interessado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 1662/09 � PC N.º 82/09 � MARGARIDA CRISTINA SOARES CARVALHO 

PEREIRA HENRIQUES 
 
 
239 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Instalação de Centro de Lavagem 

Automóvel, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua dos Fundadores, Lugar de 

Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Ficha de Segurança Contra Incêndios, 
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devidamente preenchida, de acordo com o modelo previsto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12/11, e Portaria n.º 1532/08, de 29/12. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo a conformidade da pretensão, com 

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

em referência, com determinadas condições. 
 
Após a 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 de Especialidades aplicáveis, nos termos do 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 Projecto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas deverá prever 

solução que permita dotar o recinto de um sistema de decantação de hidrocarbonetos 

� câmara retentor de hidrocarbonetos, localizada tão próximo quanto possível dos 

locais produtores de afluentes a tratar e em zona acessível, de modo a permitir a sua 

inspecção periódica e oportuna remoção das matérias retidas, dimensionando-a de 

modo a ter volume e área de superfície livre, adequados ao caudal afluente e ao teor 

de hidrocarbonetos a reter.  

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

obra, nomeadamente a execução de passeio, sendo os materiais e alinhamento 

definidos pelos serviços técnicos camarários. 

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 condicionar o deferimento da pretensão à apresentação de nova planta de 

implantação prevendo a relocalização dos lugares de estacionamento para junto do limite 

sul do prédio, por forma a melhorar as condições de visibilidade e acesso ao mesmo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 367/10 � PC N.º 235/09 � JOÃO FERNANDES SANTOS RUIVO 
 
 
240 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação e de Comunicação Prévia referente ao destaque de parcela, a levar a efeito sobre o 
prédio rústico localizado na Rua Nova do Moinho de Cima, Lugar de Albergaria, Freguesia da 

Marinha Grande. 
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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 de seis meses a contar da data de notificação, dos seguintes 

elementos: 

a) Planta de implantação, à escala 1/200, contendo a localização de fossa estanque no 

interior do prédio, com capacidade de despejo mínimo quinzenal, na inexistência de 

rede de saneamento doméstico sobre o arruamento confinante, a representação de 

passeio e menção dos materiais a adoptar na sua execução, na frente da proposta de 

parcela a destacar, que deverá ser objecto de prévia consulta aos serviços técnicos 

competentes desta câmara. 

b) Peças gráficas rectificativas que assegurem a amenização da rampa de acesso 

automóvel prevista a partir do passeio público a executar pelo requerente, nos 

termos previstos no art. 20.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, e 

a previsão de câmara corta-fogo entre as diferentes utilizações-tipo previstas, nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do art. 17.º da Portaria n.º 1532/08, de 29/12. 

c) Projectos de especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei 

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

04/09. 

2. Execução do passeio e dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom 

acabamento da obra, cujo alinhamento, materiais e dimensões deverão ser 

oportunamente verificados pelos serviços técnicos competentes desta câmara. 

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. 

 

Mais deliberou deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

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

9 daquele diploma, deverá constar: 

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

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

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

60/2007, de 04/09, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 776,63 m2 admissível para a 

parcela remanescente, face à aplicação do índice de construção bruto de 0,25 definido 

para o local, nos termos do disposto no n.º 10 do art. 5.º do regulamento do Plano 

Director Municipal da Marinha Grande em vigor.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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9 - REQ. N.º 390/10 � PC N.º 93/08 � JOSÉ ORTIGOSO ROSÁRIO 

 

241 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito em parcela a destacar de um prédio urbano localizado na Rua da 

Portela, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por 
Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 
decorrente da ligeira alteração introduzida à implantação inicial, prevendo o recuo da fachada 

posterior voltada a Norte em apenas 50cm em vez dos 80cm inicialmente propostos, e em 
contrapartida, o recuo da fachada lateral direita voltada a Nascente em 85cm em vez dos 65cm 
inicialmente propostos. 
 
Presente parecer técnico emitido pela Divisão de Apoio Técnico e Logístico, a enquadrar 

devidamente a proposta. 
 
Após a 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 de Especialidades aplicáveis, nos termos do 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 tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra, nomeadamente a execução de passeio, sendo os materiais e, alinhamento 

definidos pelos serviços técnicos camarários. 

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

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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 deverá solicitar nova Certidão de Destaque, 

em substituição à Certidão anteriormente emitida, pelo facto das áreas final da parcela e 

a reverter ao domínio público terem sido alteradas, em resultado da nova implantação 

proposta.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

10 - REQ. N.º 587/10 � PC N.º 120/07 � PEDRO MIGUEL DA SILVA CARNIDE 

CRESPO 
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242 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação 

Unifamiliar, Anexos e Muros de Vedação, levado a efeito na Rua Dr. Artur Neto de Barros, n.º 

23, Freguesia de Vieira de Leiria, ao qual foi atribuído o Alvará de Licença de Construção n.º 

264/08, de 29/12.  
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, dispondo 

dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a 

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

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, com o condicionalismo da 

apresentação, no prazo de seis meses a contar da data de notificação, dos projectos das 

especialidades aplicáveis, nos termos previstos 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 177/01, de 04/06.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 461/10 � PC N.º 198-10 � ANA CLAUDIA PORTO RIBEIRO MARQUES 

COSTA DUARTE 
 
 
243 - Presente Comunicação Prévia referente ao destaque de parcela a levar a efeito sobre um 

prédio urbano localizado na Rua Vasco da Gama, Freguesia da Marinha Grande, dispondo de 
habitação unifamiliar licenciada sob o Processo Camarário n.º 1061/98, com licença de 

utilização n.º 135/2002, emitida em 31 de Maio.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

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

9 daquele diploma, deverá constar: 

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

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

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

60/2007, de 04/09, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 1273,14 m2 admissível para a 

parcela remanescente, face à aplicação do índice de construção bruto de 1 definido 

para o local, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 5.º do regulamento do Plano 

Director Municipal da Marinha Grande em vigor.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 519/10 � PC N.º 667/06 � JOSÉ PEREIRA PINTO 
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244 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar 

e Muros de Vedação, levada a efeito no Lote 40 do Loteamento Urbano localizado em Gaeiras, 
Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 04/09, 

de 09/01. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, dispondo 

de parecer técnico dos serviços, referindo o cumprimento, na generalidade, dos pressupostos 

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

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

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

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

n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 06/09. 

2. Apresentação em igual período, de Termo de Responsabilidade subscrito pelo técnico 

autor do Projecto de Alterações, elaborado nos termos da Portaria n.º 232/2008, de 

11/03, bem como de Memória Descritiva e Justificativa contendo a adequação da 

pretensão aos parâmetros definidos para o respectivo lote pelo Alvará de Loteamento, 

nomeadamente áreas de implantação e construção dos vários pisos, previstas no 

alvará, inicialmente aprovadas e propostas face às alterações em causa.     

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

realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 112/10 � PC N.º 165/09 � JOÃO FARIA RODRIGUES MANO 
 
 
245 - Presente Processo de Licenciamento n.º 468/1986, referente à Construção de uma 

Moradia Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua da Agroeira, Lugar 

de Amieira, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuída Licença de Obras de 

Construção n.º 273/1986, de 30/06. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente ao Pedido de Licenciamento da Legalização de 

Alterações efectuadas à referida edificação, dispondo de parecer técnico dos serviços, referindo 

a conformidade da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
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 de Especialidades aplicáveis, nos termos do 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 realização obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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14 - REQ. N.º 422/10 � PC N.º 121/07 � JOSÉ MARIA OLIVEIRA NETO 
 
 
246 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração de uma Moradia Unifamiliar 
existente, localizada na Rua D. Dinis, Praia da Vieira, 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 04/08/2009. 
 
Presentes Projectos de 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 informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos de especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação, com excepção da redacção dos Termos de 

Responsabilidade dos autores dos Projectos de Arquitectura e ITED, anteriormente solicitados 
a coberto do Ofício n.º 1828/09, de 27/11.   
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. Apresentação dos Termos de Responsabilidade dos técnicos autores dos Projectos de 

Arquitectura e de ITED, devidamente elaborados, de acordo com o modelo previsto no 

Anexo I da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09, conforme solicitado no ponto 3 do Ofício 

n.º 1828/09, de 27/11. 

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 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. 

3. Execução de todos os arranjos exteriores que se vierem a considerar por necessários ao 

bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 804/09 � PC N.º 693/05 � FERNANDO MANUEL FERREIRA GOMES 
 
 
247 - Presente Processo de Licenciamento relativo à Construção de uma Moradia, Garagem e 

Muros de Vedação, levada a efeito no Lote 75 do Loteamento Urbano localizado em Gaeiras, 

Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 

259/06, de 30/08. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades inicialmente 

aprovados, decorrentes das alterações introduzidas no decorrer da execução da obra, dispondo 
de pareceres técnicos dos serviços que atestam estarem os mesmos, aptos a merecerem 

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

Câmara deliberou deferir as referidas alterações, com o condicionalismos da 
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apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar a data de notificação, dos seguintes 

elementos: 

1. Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projecto de arquitectura, 

enunciando, cumulativamente, o cumprimento de todas as prescrições contidas no 

alvará e regulamento do alvará de loteamento vigente sobre o lote em apreço. 

2. Plantas dos diversos pisos, à escala 1/100, prevendo, cumulativamente, a menção da 

área e uso dos compartimentos, nos termos previstos no art. 10.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas e N.º 11 da Portaria n.º 1110/2001, de 19/09. 

3. Projecto de Rede de Gás aprovado por entidade licenciadora competente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 562/09 � PC N.º 346/04 � MARIA JESUS BONITA FRANCO 
 
 
248 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de um Edifício Habitacional e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio urbano localizado na Rua Guilherme Pereira 

Roldão, Salgueiro, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/05/2008. 
 
Presente informação técnica dos serviços da Divisão de Ordenamento e Planeamento 

Urbanístico, relativamente à abertura do arruamento a norte do terreno, de forma a permitir no 
futuro, a ligação da Rua da Escola Secundária à Rua da Figueira, conforme estudo de pormenor 

constante do processo. 
 
Presentes Projectos de 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 de 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação, não se encontrando condicionados 

pela cedência de terreno ao nível do logradouro para abertura do futuro arruamento. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

topográfico, conforme determinado pelo art. 10.º do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas, contemplando a alteração dos logradouros previstos, de forma a 

salvaguardar a área a ceder para abertura futura do arruamento de ligação da Rua da 

Escola Secundária à Rua da Figueira, devendo para o efeito consultar previamente o 

estudo elaborado pelos referidos serviços. 

2. Execução de passeio, estacionamento longitudinal e demais arranjos exteriores tidos 

por necessários ao bom acabamento da obra, na extensão total do prédio confinante 

com a Rua Guilherme Pereira Roldão. 

3. A instalação dos receptáculos postais domiciliários seja executada de acordo com a 

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

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 
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4. Os muros de vedação situados entre estremas deverão ser executados em alvenaria, 

devidamente rebocados e pintados, não podendo exceder a altura de 1,80m, conforme 

determinado pelo n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas. 

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

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

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

imprescindível para a isenção de vistoria na futura concessão da correspondente 

autorização de utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 113/10 � PC N.º 250/08 � VITOR ANTONIO LEGASPI TAPIA 
 
 
249 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização e Alteração de Uso de Anexo 
existente para Moradia Unifamiliar, incluindo o destaque de parcela, localizado na Avenida 
Eng. Arala Pinto, 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 01/10/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias 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 Engenharias 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação, bem como reunidas a 

condições necessárias ao deferimento da Operação de Destaque requerida.   
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos referidos projectos, com os seguintes 

condicionalismos: 

1. 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. 

2. Execução de todos os arranjos exteriores que se considerem necessários ao bom 

acabamento da obra. 

Mais deliberou deferir a Operação de Destaque em referência, por se encontrarem 

reunidas as condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

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

9 daquele diploma, deverá constar: 

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

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

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

60/2007, de 04/09, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 
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2. Referência à área máxima de construção bruta de 456,70 m2 admissível para a 

parcela remanescente, face à aplicação do índice de construção bruto de 1 definido 

para o local, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 5.º do regulamento do Plano 

Director Municipal da Marinha Grande em vigor.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 211/10 � PC N.º 223/08 � ANGELO PIEDADE BATISTA 
 
 
250 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, incluindo a demolição de edificações existentes, a levar a efeito num prédio 

urbano localizado na Rua dos Fundadores, Picassinos, 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 01/08/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias 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/anuência da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande � Igreja de 
Picassinos, proprietária do prédio confinante com a parcela a Norte, relativamente à demolição 

do muro existente contíguo ao arruamento, de forma a poder estabelecer a continuação do 

passeio e gare de estacionamento existentes, dando assim cumprimento a um dos 
condicionalismos impostos aquando do despacho que proferiu a aprovação do respectivo 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente um passeio na frente do terreno, 

com 2,25m de largura, sendo os materiais e seu alinhamento, definidos pelos Serviços 

Técnicos desta Câmara. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Edificações Urbanas; 

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

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

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

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

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  
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3. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

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

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

rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 103/10 � PC N.º 188/09 � VITOR MANUEL PEDROSA PASSAGEM 
 
 
251 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 

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

Passagens, Amieira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 10/12/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias 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 Engenharias 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

alinhamento, dimensão e materiais deverá ser oportunamente definido pelos serviços 

técnicos competentes desta câmara. 

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

pintados, nas seguintes condições: 

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

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

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

Edificações Urbanas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - REQ. N.º 221/10 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 
 
 
252 - Presente pedido de licenciamento referente à Alteração e Ampliação de uma Edificação, 
localizada num prédio urbano da Rua de Angola, Ordem, Freguesia de Marinha Grande, 

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

realizada em 26/11/2009. 
 
Presentes Projectos das Engenharias 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 Engenharias 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

alinhamento e materiais deverão ser oportunamente definidos pelos serviços técnicos 

competentes desta câmara, devendo garantir-se desde já, o alargamento da faixa de 

rodagem de 5,00m para 6,00m e a criação de um passeio, ao longo da totalidade da 

frente do terreno, com 1,60m de largura. 

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, 
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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. 

 
 
21 - REQ. N.º 440/10 � PC N.º 126/07 � RUI LUCAS GONÇALVES SIMÕES 
 
 
253 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 
Garagem e Arrumos, levada a efeito no Lote n.º 3 do Loteamento Urbano localizado em Pilado, 

Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 244/08, de 

28/11. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por Despacho do 
Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 

datado de 11/08/2009. 
 
Presente pedido de alteração da localização da vedação do referido lote, dispondo de 

informação técnica dos serviços garantindo que a mesma se encontra apta a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - REQ. N.º 157/10 � PC N.º 170/06 � ADRIANO BARBEIRO NETO 
 
 
254 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação 

e Muros de Vedação, levado a efeito num prédio urbano localizado na Rua Amílcar Paulo 

Grilo, Lugar de Pilado, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Alvará de Licença de 

Construção n.º 64/08, de 25/03. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/02/2010. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos das Engenharias 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 Engenharias 
das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação de novos Termos de Responsabilidade subscritos pelos técnicos autores 

dos Projectos de Alterações aos Projectos das Engenharias das Especialidades, 

elaborados nos termos do disposto na Portaria n.º 232/2008, de 11/03. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
23 - REQ. N.º 2961/09 � PC N.º 86/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA. 
 
 
255 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Instalação de Armazenagem de 

Combustíveis (Posto de Abastecimento de Combustível), a levar a efeito num prédio urbano 

localizar na Rua de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente Parecer Técnico relativo à apreciação do Projecto de Abastecimento de Combustíveis 

Líquidos e GPL, emitido por Hotgás, Lda., Inspecções & Calibrações, entidade credenciada 

para os devidos efeitos, referindo a adequação do projecto em causa. 
 
Presente Parecer Favorável emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, sendo que o 
projecto aprovado e carimbado se encontra anexo ao Processo de Obras n.º 87/09, referente à 

mesma obra, cujo licenciamento de construção decorre ao abrigo do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação.  
 
Presente parecer técnico dos serviços que atesta estar o Pedido de Licenciamento referente à 

Instalação de Armazenagem de Combustíveis (Posto de Abastecimento de Combustível), 

instruído de acordo com as disposições constantes da Portaria n.º 1188/03, de 10/10, alterada 

pela Portaria 1515/07, de 30/11, se encontra apto a merecer aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Licenciamento relativo à Instalação de Armazenagem de 

Combustíveis, com os seguintes condicionalismos: 

1. Até que seja requalificado o caminho existente previsto pelo Plano de Pormenor de 

Área de Expansão da Zona Industrial de Vieira de Leiria, deve ser colocada 

sinalização adequada que proíba a circulação pelo caminho existente para acesso de 

entrada e saída do posto de combustível e zona comercial. 

2. Apresentação de comprovativo de Seguro de Responsabilidade Civil do Empreiteiro e 

do Responsável Técnico da Obra, nos termos do art. 13.º da Portaria n.º 1188/03, de 

10/10, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1515/07, de 30/11. 

3. Apresentação de Plano de Segurança e Saúde. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
24 - REQ. N.º 2962/09 � PC N.º 87/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA. 
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256 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Instalação de Armazenagem 

de Combustíveis (Posto de Abastecimento de Combustível), a levar a efeito num prédio urbano 

localizar na Rua de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio, aprovado pela Autoridade Nacional 

da Protecção Civil.  
 
Presente Projecto de Instalação Eléctrica, aprovado pela Direcção Regional da Economia do 

Centro, do Ministério da Economia e da Inovação. 
 
Presentes Projectos das Engenharias 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 pareceres técnicos dos serviços que atestam estarem os projectos apresentados, 

nomeadamente os Projectos de Arranjos Exteriores, Rede de Distribuição de Água, Drenagem 
de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, Estabilidade e Infra-Estruturas Telefónicas (ITED), 

aptos a merecerem aprovação. 
 

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

Câmara deliberou deferir o Licenciamento relativo à Instalação de Armazenagem de 

Combustíveis, com os seguintes condicionalismos: 

1. Até que seja requalificado o caminho existente previsto pelo Plano de Pormenor de 

Área de Expansão da Zona Industrial de Vieira de Leiria, deve ser colocada 

sinalização adequada que proíba a circulação pelo caminho existente para acesso de 

entrada e saída do posto de combustível e zona comercial. 

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

consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - REQ. N.º 471/10 � PC N.º 461/06 � LEIRINEVES � INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 
 
 
257 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação 

Colectiva, levado a efeito no Lote 44 da Urbanização das Bregieiras, Freguesia da Marinha 

Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 70/2008, de 07/04. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovado por Deliberação 

tomada em reunião de Câmara realizada em 17/09/2009. 
 
Presente requerimento a solicitar a emissão de certidão comprovativa de se encontrarem 

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

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

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

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

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

anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - REQ. N.º 527/10 � PC N.º 319-09 � DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
 
 
258 - Presente requerimento apresentado por Diamantino Raimundo Marto, residente na 
Avenida 24 de Julho, n.º 535, no Lugar de Lameiras, Freguesia de Colmeias, Concelho de 

Leiria, a solicitar a realização de vistoria ao edifício sito no Bairro do Malta, n.º 16, no Lugar 

de Embra, Freguesia de Marinha Grande, onde reside na qualidade de inquilina, a Sr.ª Amélia 

da Conceição Vieira da Silva, a fim de aferir da necessidade de realização de obras de 

reparação no mesmo. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou determinar a realização da vistoria nos 

termos do disposto nos art. 89.º e 90.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 60/2007, de 04/09, devendo a composição da respectiva comissão, respeitar a 

Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada de 21/08/2008, referente à 

composição das diferentes Comissões Técnicas de Vistorias. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - REQ. N.º 661/10 � PC N.º 15/10 � ALZIRA CARDOSO OLIVEIRA MACHADO 

SOUSA 
 
 
259 - Presente Processo de Licenciamento n.º 74/90, relativo à Construção de um Edifício, 

levado a efeito na Av. Da Liberdade, n.º 147, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 

Alvará de Licença de Construção n.º 432/93, de 07/07; 
 
Presente Processo de Licenciamento relativo à alteração da Fracção �EH� para Instalação de 

Estabelecimento de Bebidas, dispondo de parecer favorável condicionado do Delegado de 

Saúde do ACES Pinhal Litoral II e informações técnicas dos serviços que atestam estarem as 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo de dar cumprimento aos aspectos 

referidos no parecer emitido pelo Delegado de Saúde, cujo teor se transcreve: 

 

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

nomeadamente, o Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, Regulamento CE n.º 

852/2004, de 29/04, Decreto-Lei n.º 243/86, de 20/08 e a Portaria n.º 987/93, de 06/10, 

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

fornecimento de bebidas, directamente aos utentes, em lugares sentados ou em pé, 

acompanhadas ou não de produtos de cafetaria, padaria, pastelaria ou de gelados (n.º 1 

do art. 14.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

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

separação de resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização por fluxos e 

fileiras (n.º 4 do art. 4.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

- O sistema de climatização, caso exista, deve ser regulado no sentido de estabilizar a 

temperatura média do ambiente a cerca de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa e 

positiva de 3ºC, devendo o equipamento manter-se em bom estado de higiene e 

conservação (n.º 6 do art. 4.º do Decreto Regulamentar n.º 20/2008); 

- O estabelecimento deve dispor de ventilação mecânica adequada e suficiente. Os 

sistemas de ventilação devem ser construídos de forma a proporcionar um acesso fácil aos 

filtros e a outra partes que necessitem de limpeza ou substituição; 

-A torneira da cuba de lavagem, deve ser provida de comando não manual, uma vez que 

servirá também para higienização das mãos. Junto deste, devem existir igualmente 

dispositivos de lavagem e secagem de mãos individuais. (n.º 4 do art. 6.º do Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008); 

- Devem ser previstos compartimentos adequados para armazenagem de vasilhame, 

produtos e utensílios de limpeza, estojo de primeiros socorros, produtos alimentares, etc. 

Estes locais devem estar devidamente identificáveis e serem passíveis de fechar à chave; 

- Uma vez que o estabelecimento se insere em área comercial, as instalações sanitárias de 

uso do pessoal devem preencher todos os requisitos constantes no art. 7.º do Decreto 

Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, nomeadamente os lavatórios devem ser dotados com 

sistema de accionamento de água não manual.� 

 

Mais deliberou informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 10.º do 

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

início da actividade, deverá apresentar a Declaração Prévia prevista no n.º 1, do art. 11.º 

do mesmo diploma legal, junto da Câmara Municipal com cópia à Direcção-Geral das 

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

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

estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
28 - 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
260 - Presente proposta da 6ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
5ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 156.105,71 euros nos reforços 

e de 156.105,71 euros nas anulações; 
5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 10.000,00 euros 
nos reforços, e de 10.000,00 euros nas anulações;  
5ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 85.885,00 euros nos 
reforços e de 102.385,00 euros nas anulações.  
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Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 
a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 6ª 

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. 

 

 

29 - CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2004 � APROVIS/DASU/HIG: SERVIÇO DE 

RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO 

DA MARINHA GRANDE. NÃO RENOVAÇÃO  

 
 
261 - Na sequência de deliberação de Câmara de 26-07-2004 foi adjudicado, o serviço de 

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos no Concelho da Marinha Grande e do serviço 

de fornecimento, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção dos contentores e baldes no 

Concelho da Marinha Grande, pelo período de 5 anos, renovável por períodos de 1 ano, tendo 

sido celebrado o contrato escrito n.º 29/2004 entre o Município da Marinha Grande e o 

agrupamento complementar de empresas � �Construções Pragosa, S.A./Ecoambiente, 

Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, Lda. � ACE. 
 
Considerando que a cláusula 1.ª do contrato n.º 29/2004 prevê a renovação, por períodos de 1 

ano, da prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos no Concelho 
da Marinha Grande e do serviço de fornecimento, manutenção, substituição, lavagem e 

desinfecção dos contentores e baldes no Concelho da Marinha Grande, se a isso nenhuma das 

partes se opuser com a antecedência mínima de cento e vinte dias. 
 
Considerando que o contrato teve início a 01-10-2004, perfazendo 5 anos de duração a 30-09-
2009. 
 
Considerando que, em reunião de Câmara de 03 de Setembro de 2009, sob proposta dos 

serviços da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos o contrato foi renovado, pelo 
período de um ano, com início a 01-10-2009 e términos a 30-09-2010. 
 
Considerando que está em curso o sexto ano de execução do contrato e que face à conjuntura 

actual do mercado importa submeter a prestação de serviços em epígrafe à concorrência, de 

modo a obter preços mais competitivos. 
 
A Câmara Municipal delibera, a não renovação do contrato, de prestação de serviços de 

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos no Concelho da Marinha Grande e o 

serviço de fornecimento, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção dos contentores 

e baldes no Concelho da Marinha Grande, o qual terminará a 30-09-2010, atento o 

disposto na cláusula 1.ª do contrato n.º 29/2004. 

  

Mais delibera que o adjudicatário seja notificado da presente decisão. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA DESENCADEAR O 

PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA (PDA) 

 
 
262 - Presente informação n.º 10/2010 do GSIG datada de 04.03.2010, onde se sistematiza um 

conjunto de correspondência trocada entre a CMMG e o IGP, relativa às discrepâncias 

detectadas entre a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) � Versão 2008 e a 

Cartografia Militar (datada de 2003) no que respeita aos limites administrativos entre as 
freguesias da Marinha Grande e Moita. 
 
Presente igualmente o oficio n.º 707/DSIC/DAIC/09 de 06.02.2009, resposta do IGP em que 

esta entidade refere que �A CAOP deverá ser actualizada sempre que detectadas 

incorrecções/imprecisões, competindo às autarquias iniciar o processo de actualização dos 

seus limites. Para tal é necessário que todos os intervenientes estejam de acordo e expressem 

esse acordo através das suas assinaturas e selos brancos das autarquias envolvidas.� 
 
Face à informação anteriormente referida, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 

64.º, n.º 7, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, delibera: 

1. Validar o dossier com a catalogação das situações de conflito (anexo); 

2. Aprovar a metodologia para o Procedimento de Delimitação Administrativa 

(anexo); 

3. Dar início ao Procedimento de Delimitação Administrativa.  

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � CP Nº 04/08 (DIRM) � 

CEDÊNCIA DE PARCELA DE 188 M² DE TERRENO PELO BANCO COMERCIAL 

PORTUGUÊS, S.A.� 

 
 
263 - Presente requerimento subscrito pelo Banco Comercial Português, S.A. a dar 

conhecimento da intenção de cedência de uma parcela de terreno para ingressar no domínio 

público municipal. 
Presente Procuração do Banco Comercial Português a nomear os seus procuradores 
Presente informação I/394/2010, de 08/03/2010 
Presente informação HG, de 29/09/2009 
Presente planta da parcela. 
 
Considerando: 
1) O Banco Comercial Português, S. A. é proprietário de um prédio rústico sito em Moita do 

Meio, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, com a área de 640 m², composto de 

vinha e terra de semeadura. 
2) O prédio rústico supra referido encontra-se inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o 

artigo 2107 a favor do cabeça de casal da herança de Afonso Coelho Cardeira e descrito na 

Conservatória de Registo Predial de Alcobaça sob o nº 55. 
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3) O referido prédio rústico confronta a Norte com Mariana de Sousa Morgado, a Sul com 

Maria Celeste Henriques Pedroso Soares, a Nascente com �Afonso Cardeira � Construções e 

Imobiliária, Lda.� e a Poente com Estrada Nacional. 
4) A intenção do Banco Comercial Português, S. A. em ceder uma parcela de terreno de 188 m² 

para ingressar no domínio público municipal. 
5) É intenção desta Câmara Municipal proceder à beneficiação do Largo da Capela da Moita, 

freguesia de Moita, concelho da Marinha Grande 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 1 do 

artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro delibera aceitar a cedência de uma parcela de 188 m² do prédio rústico 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2107 e descrito na Conservatória de Registo 

Predial de Alcobaça sob o nº 55, pelo Banco Comercial Português, S. A. ao Município da 

Marinha Grande. 

 

Mais delibera, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos e 

para os efeitos do disposto na alínea b) do nº 4 do artigo 53º do mesmo diploma, propor à 

Assembleia Municipal a afectação ao domínio público municipal da parcela cedida e 

melhor identificada supra, para efeitos de beneficiação do Largo da Capela da Moita, 

freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

32 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 
264 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Aplicação de pavimento sintético em 

diversos recintos escolares � Concurso Limitado nº. 25/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma 

�Rodrigues, Irmãos, Lda� com sede em Rua Dr. José dos Santos Alves, nº.29 � Lameiros � Vila 
Cã. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Colector doméstico da rua do Tojal � Concurso 
Limitado nº. 03/08�, adjudicada à Firma �Construções António Leal, Lda� com sede em 

Garruchas - Batalha. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

33 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 
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265 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação de passeios na freguesia 

de Vieira de Leiria - Ajuste Directo nº. 06/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma �César Gomes 

Bairrada � Pavimentos e Obras Públicas, Lda� com sede em Marquinho - Ansião. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de calçadas no cemitério da Marinha 

Grande � Ajuste Directo nº. 50/09 (DASU)�, adjudicada à Firma �Agostinho da Costa, Lda.� 

com sede em Rua da Baiona, nº. 3 � Cumeira de Cima. 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de calçadas no Jardim Filomena 

Gallo e espaço envolvente � Ajuste Directo nº. 45/09 (DASU)�, adjudicada à Firma �Agostinho 

da Costa, Lda.� com sede em Rua da Baiona, nº. 3 � Cumeira de Cima. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art
os

. 394º. e 395º. do 

Código dos Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  
 

34 - RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 
 
266 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação da Rua do Pontão - 
Picassinos � Ajuste Directo nº. 01/04�, adjudicada à Firma �Matos & Neves, Lda� com sede 

em Alcanadas � Reguengo do Fétal. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Colector Pluvial na Rua D. Dinis � Praia da 
Vieira�, adjudicada à Firma �Construções Pragosa, S.A.� com sede em Batalha. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

acordo com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato 

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

 

267 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Estrada Atlântica�, adjudicada, por 

deliberação de Câmara, à Firma �Construções Pragosa, S.A� com sede em Batalha. 
 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 

com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as 

instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a 
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obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

36 - APOIO PARA O II ENCONTRO DE CAMPISMO E CARAVANISMO 

 
 
268 - Presentes ofícios do Clube de Campismo da Marinha Grande, contribuinte n.º 501 960 
090, com sede na Rua Infante D. Henrique, n.º 2-D, 2430 Marinha Grande, com as referências 

E/11969/2009, de 15 de Setembro de 2009 e E/637/2010, de 11 de Janeiro de 2010, Solicitando 
apoio financeiro para a realização do II Encontro de Campismo e Caravanismo, que irá 

decorrer no PME � Parque Municipal de Exposições de 16 a 18 de Abril. 
 
A iniciativa descrita tem como principais objectivos o convivio entre campistas e caravanistas 
de todo o país e a divulgação turística do concelho da Marinha Grande, o gosto pela prática do 

campismo e caravanismo, o convívio entre adeptos da modalidade e também a região da 

Marinha Grande como pólo turístico de interesse. 
 
O evento prevê uma visita guiada à cidade, uma quermesse a favor da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro, jogos tradicionais, actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande, animação musical, entre outras actividades directamente relacionadas com a 

modalidade. 
 
O orçamento apresentado ronda os 2.250,00 euros (dois mil duzentos e cinquenta euros), para 
custear despesas com a animação musical, alimentação, ofertas aos Clubes de Campismo aos 

participantes e outras entidades bem como despesas com divulgação e publicidade do evento. 
 
O apoio financeiro pretendido destina-se ao pagamento das despesas atrás descritas. 
 
Além do apoio financeiro, o Clube de Campismo da marinha Grande solicita também apoio 

logístico, nomeadamente a cedência de: 
a) Cadeiras para actuação da orquestra; 
b) Plantas para decoração do palco; 
c) Aparelhagem de som, colunas e micro; 
d) Caixas no exterior para fornecimento de energia eléctrica às caravanas e auto-caravanas; 
e) Contentores/baldes para recolha de lixos; 
f) Grades para vedar as entradas de acesso aos parques. 
 
Solicitam ainda, autorização para utilização do bar e cozinha do Pavilhão n.º 2, dos WC�s do 

pavilhão n.º 3 e torneiras exteriores do PME, para abastecimento de água às caravanas e auto-
caravanas. 
 
A Câmara, após analisar o assunto, e considerando que: 

 

a) O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza recreativa, 

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

concelho da Marinha Grande; 
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b) Se trata de uma actividade social, cultural e recreativa cujo principal objectivo é a 

divulgação turística do concelho da Marinha Grande, o gosto pela prática do campismo e 

caravanismo e o convívio entre os adeptos da modalidade; 

c) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural e social por via dos objectivos 

propostos, bem como económico, na medida em que atrairá muitos visitantes à Marinha 

Grande; 

d) Que desta iniciativa resulta ainda a divulgação turística do concelho 

 

Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

um apoio financeiro no valor de 200,00 � (duzentos euros), ao Clube de Campismo da 

Marinha Grande, Contribuinte n.º 501 960 090, com sede na Rua Infante d. Henrique, n.º 

2-D � Marinha Grande, para ajudar a custear as despesas com a contratação da 

animação musical.  

Mais delibera prestar todo o apoio logístico aqui solicitado. 

 

Fica a entidade obrigada, no prazo de 30 dias (seguidos) após a realização da acção, a 

apresentar um relatório de execução, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção 

d) Relatório financeiro da actividade 

e) Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das 

verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

A não apresentação do relatório com os elementos acima descritos no prazo indicado 

implicará a não atribuição de outros apoios enquanto os mesmos não forem entregues. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam 

à presente proposta. 

 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA FEDERADA � 

ADITAMENTO DE VERBA � CLUBE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 

 
 
269 - Presente informação n.º I/488/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 25/03/2010, dando conta do pedido apresentado pelo Clube Atletismo da 
Marinha Grande, do legítimo aditamento financeiro à verba de cinco mil euros (5000�) já 

atribuída em deliberação de Câmara de 17/09/2009, conforme previsto nos Critérios de 

Financiamento à Actividade Desportiva Federada.  
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A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a legitimidade do pedido e a 

relevante importância do trabalho desenvolvido pelo Clube Atletismo da Marinha 

Grande na promoção do desporto e formação dos jovens do nosso concelho, delibera ao 

abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no 

valor cinco mil euros (5000�) ao, Clube Atletismo da Marinha Grande, NIF: 503912530, 

para apoio à actividade do Clube. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, Acção 

0102 /2009 / 166. 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto de apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, até ao final da presente época desportiva, em 31 de Julho de 2010. 

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





38 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia trinta e um de Março de dois mil e 

dez, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 510.928,84 � 
(quinhentos e dez mil novecentos e vinte e oito euros e oitenta e quatro cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







270 - 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 o seguinte assunto: 

 

 

1. BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � CP Nº 04/08 (DIRM) 

� ACEITAÇÃO DA CEDÊNCIA DE PARCELAS DE TERRENO PELO SR. 

JOAQUIM MAIA DE SOUSA E PELOS HERDEIROS DE HENRIQUE 

ALBERTO SOARES � DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 16 DE JULHO E 1 

DE OUTUBRO DE 2009 RESPECTIVAMENTE 
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2. RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 21-01-2010. PEDIDO 

DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE 

VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARCIEL TEMCIUC 

 

3. �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DO MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2007 (DIRM) � 

ALTERAÇÃO DE PROJECTO. 

 

 

 

 

 

 

1 - BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � CP Nº 04/08 (DIRM) � 

ACEITAÇÃO DA CEDÊNCIA DE PARCELAS DE TERRENO PELO SR. JOAQUIM 

MAIA DE SOUSA E PELOS HERDEIROS DE HENRIQUE ALBERTO SOARES � 

DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 16 DE JULHO E 1 DE OUTUBRO DE 2009 

RESPECTIVAMENTE. 

 

 

271 - Presente a deliberação camarária tomada em reunião de 16/07/2009, em que foi 
deliberado ratificar a cedência ao Município da Marinha Grande de uma parcela de 52,45 m2 

do prédio urbano sito na freguesia da Moita e inscrito na respectiva matriz com o art.º n.º 676, 

propriedade do Sr. Joaquim Maia de Sousa. 
 
Presente a deliberação camarária tomada em reunião de 01/10/2009, em que foi deliberado 

ratificar a cedência ao Município da Marinha Grande de uma parcela de 223,40 m2 do prédio 

rústico sito na freguesia da Moita e inscrito na respectiva matriz com o art.º n.º R-02106, 
propriedade dos Herdeiros de Henrique Alberto Soares. 
 
Tendo em conta que: 
 
- as referidas parcelas de terreno se destinam a integrar o domínio público municipal, 
- a sua afectação ao domínio público municipal é competência da Assembleia Municipal, 
- aquando da aceitação das referidas cedências a Câmara Municipal não deliberou remeter as 

propostas à Assembleia Municipal, 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do art. 64º da 

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

Janeiro, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do nº 4 do artigo 53º do 

mesmo diploma, propor à Assembleia Municipal a afectação ao domínio público 

municipal das parcelas cedidas e melhor identificadas nas deliberações de 16 de Julho e 

de 1 de Outubro de 2009, que se anexam (Anexo 1), para efeitos de Beneficiação do Largo 

da Capela da Moita, freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 - RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 21-01-2010. PEDIDO DE 

INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO, 

APRESENTADO POR MARCIEL TEMCIUC 

 
 

272 - Presente deliberação camarária tomada em reunião de Câmara Municipal de 21 de Janeiro 

de 2010, relativa a pedido de indemnização apresentado por Marciel Temciuc, atentos danos 

provocados por acidente de viação. 
 
Na referida reunião a Câmara Municipal deliberou indemnizar o requerente Marciel Temciuc 

no valor de duzentos e vinte e dois euros por estarem reunidos os pressupostos da 
responsabilidade civil extra-contratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o art.º 7.º 

n.º1 do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro. 
 
Considerando que na data do pagamento da indemnização se verifica que a denominação do 

requerente é Maricel Temciuc, atento documento de identificação por este apresentado. 
 
Considerando que ao número de contribuinte do requerente está associada a denominação de 
Maricel Temciuc. 
 
Considerando que atento o disposto no n.º 1 do art.º 148.º do Código do Procedimento 

Administrativo, os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 

administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos 

competentes para a revogação do acto, e que existiu um erro material passível de ser sanado. 
 
A Câmara Municipal delibera rectificar parte do teor da sua deliberação de 21 de Janeiro 

de 2010 e onde se lê � (�) a Câmara Municipal (�) delibera indemnizar o requerente, 

Marciel Temciuc (�)� deve passar a ler-se �(�) a Câmara Municipal (�) delibera 

indemnizar o requerente, Maricel Temciuc(�)�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

CASAL DO MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2007 (DIRM) � ALTERAÇÃO 

DE PROJECTO. 

 
 
273 - Presente informação técnica da D.O.P.U., com a referência I.A./04/2010, de 31 de 

Março e elementos desenhados relativos a proposta de alteração de solução para o projecto de 

Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal do Malta. 
 
Considerando que: 

 A alteração proposta permite a conclusão da intervenção sem ser necessário aguardar 

pela libertação de algumas das parcelas ainda não disponíveis; 
 A solução alternativa salvaguarda os princípios inerentes ao Programa POLIS; 
 O Gabinete Coordenador do Programa POLIS não vê inconveniente na alteração 

proposta; 
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 A CCDR Centro solicitou que a formalização do pedido de alteração ao projecto fosse 
acompanhada da respectiva a provação em Reunião de Câmara. 

 
A Câmara Municipal, concordando com a informação I.A. 04/2010, que fica anexa (Anexo 

2) e aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar a alteração ao projecto 

de Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal do Malta e 

submetê-la à aprovação da CCDR Centro, entidade que assegura o acompanhamento 

técnico das intervenções POLIS na Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



 

 

ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

das 12,45 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 
Estiveram presentes e foram atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � D. Laurinda Duarte Ferreira Carreira (Flores Pimenta), residente na Rua Estreita, n.º 
63, Bidoeira de Cima, acompanhada de três outras vendedoras, que pretendem 
esclarecimentos relativamente à venda de flores à porta do Cemitério de Vieira de Leiria por 

parte de um senhor que possui cartão de vendedor ambulante, que pratica preços mais baixos, 
fazendo deste modo concorrência desleal às pessoas que têm lojas e que pagam os seus 

impostos, e que por isso não podem competir com aqueles preços. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que para aquele local são três os vendedores que 

possuem cartão de venda ambulante, tendo explicado os procedimentos que levaram à sua 

emissão. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho interveio para falar da situação que conhece e que é a 

da Marinha Grande, e do seu entendimento sobre o que é a venda ambulante, referindo que esta 

deverá ocorrer em movimento, devendo as pessoas que possuem cartão para este tipo de venda 

ser alertadas para o que podem ou não vender e em que condições. 
 
Face às várias interpretações na análise deste assunto, o Sr. Presidente informou que o mesmo 
vai ser estudado com o Gabinete Jurídico, e a conclusão a que se chegar será comunicada à Sr.ª 

que fez a inscrição para este atendimento. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

274 - 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 13:30 

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 

 
 
 

 

 


