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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quatro 

de Março de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

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

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

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

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 



 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. REQ. N.º 77/10 � PC N.º 352/08 � PLIMAT � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS 

MATOS, S.A. 

 

2. REQ. N.º 3083/09 � PC N.º 258/09 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S.A. 

 

3. REQ. N.º 1469/09 � PC N.º 542/07 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

4. REQ. N.º 369/10 � PC N.º 116/09 � BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
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5. REQ. N.º 2777/09 � PC N.º 221/08 � GUIDO CARVALHO DE SOUSA 

 

6. REQ. N.º 3614/08 � PC N.º 646/07 � ADELINO DIONÍSIO CLARA SILVA 

 

7. REQ. N.º 282/10 � PC N.º 892/05 � BONA VITA � ALOJAMENTO PRESTAÇÃO 

CUIDADOS SAÚDE, S.A. 

 

8. REQ. N.º 317/10 � PC N.º 273/09 � MARIANA PAULA JORDÃO BRITES 

 

9. REQ. N.º 3200/09 � PC N.º 177/07 � SUZETE GUERREIRO FELÍCIO PAULO 

 

10. REQ. N.º 388/10 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 

 

11. REQ. N.º 2955/09 � PC N.º 82/06 � OTÍLIO ROCHA MACHADO 

 

12. REQ. N.º 459/10 � PC N.º 641/07 � JOAQUIM FONSECA ROLDÃO E OUTRO 

 

13. REQ. N.º 3121/09 � PC N.º 24/08 � SILVIP � SOCIEDADE GESTORA FUNDO 

VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS (FUNDO VIP), S.A. 

 

14. REQ. N.º 3015/09 � PC N.º 303/08 �  FERNANDO GUERRA BARROS 

 

15. REQ. N.º 124/10 � PC N.º 104/06 � CARLOS ALBERTO SANTOS RUIVO 

 

16. REQ. N.º 3240/09 � PC N.º 496/05 �  RUI MANUEL RAMOS MENDES 

 

17. REQ. N.º 470/10 � PC N.º 19/09 � TRANSOGÁS � SOCIEDADE DE 

TRANSPORTES, ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS, LDA. 

 

18. REQ. N.º 2363/09 � PC N.º 704-09 � MARIA FÁTIMA LAGES GOUVEIA 

 

19. REQ. N.º 3240/09 � PC N.º 496/05 �  ANDREIA PATRICIA COUTINHO 

GOMES 

 

20. REQ. N.º 3203/09 � PC N.º 357/08 � AIRES AFONSO CADIME 

 

21. 4.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

22. PEDIDO DA P.E.S � EQUIPAMENTOS & SISTEMAS LIMITADA � LOTE 40 

DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 

 
23. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RESERVAS DE RECRUTAMENTO 

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

MARIA 

 
25. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � ALICE MARIA 
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26. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS GLOBULUS) � BELINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES DE JESUS 

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

SANTOS JÚNIOR 
 

28. SIMLIS - PLANO DE INSPECÇÕES PARA O ANO 2010 
 

29. ESTORNO DE GUIAS DE RECEITA 99/03 E 100/03 DE 2010 � PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA 

 
30. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA EX-INQUILINA � 

MARIA GUIOMAR OLIVEIRA RAMOS NUNES; BLOCO 2-1º DTO. 

PRACETA DA LIBERDADE 

 
31. RESUMO DE TESOURARIA 

 

32. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

ordem do dia, que identificou, tendo apenas sido aceite por todos deliberar sobre o 
seguinte assunto: �REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE PASSAGEM � VIEIRA 

DE LEIRIA � SUB-BACIA 1 � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 � 

ABERTURA DE CONCURSO, tendo em conta a urgência de deliberação imediata sobre 

o mesmo.  
O referido assunto será apreciado depois de concluída a ordem do dia. 
 

 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho relembrou que ainda não foram respondidos os 

requerimentos apresentados em reunião de Câmara pela CDU. 
 

 O Sr. Vereador Dr. António Santos lembrou que também ainda não obteve resposta 

ao pedido que efectuou relativamente ao levantamento sobre os processos de obras 
particulares, bem como ao pedido de um espaço de trabalho para os vereadores da 

oposição. 
Chamou ainda a atenção para a situação do telhado do pavilhão do SCM, na Embra, que 

voou com o mau tempo, e para a necessidade de a Câmara poder auxiliar na reparação. 
 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira manifestou também a sua preocupação pela situação 

do pavilhão da Embra, salientando a necessidade de a Câmara intervir com o auxílio 

possível, dado tratar-se de uma das colectividades mais representativas do concelho em 
termos desportivos. 
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 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que a Câmara deve apoiar o 

investimento em infraestruturas desportivas, desde que assente em projectos 
devidamente fundamentados. Nesse sentido sugeriu que os serviços elaborem um 

estudo exaustivo da situação. 
 

 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira informou que tem andado a dar a volta pelas 
colectividades do concelho, tendo já visitado trinta. Dado que o concelho possui muitas 
colectividades, e que todas elas pedem apoio, foi elaborada uma ficha de cada uma 
delas, com a designação das actividades que praticam e as instalações que possuem, que 

posteriormente será colocada no site do Município, de modo a permitir ao executivo e 

também aos munícipes a avaliação das infraestruturas do concelho. 
Depois de efectuado este levantamento pretende-se partir para a definição dos critérios 

de financiamento. 
 

 Relativamente ao gabinete para os Vereadores da oposição, o Sr. Presidente informou 
que aqui no edifício não há hipótese de arranjar espaço, antes pelo contrário, uma vez 

que chove em alguns gabinetes. Talvez seja possível encontrar esse espaço nos 

estaleiros, pelo que incumbiu o Sr. Vereador Paulo Vicente de acompanhar este assunto 
e informar em próxima reunião qual o espaço disponível. 

 
 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira apresentou um requerimento, cujo conteúdo se dá 

por integralmente reproduzido e se anexa (Anexo 1), em que solicita a entrega de 
informações contabilísticas, de modo a esclarecer algumas dúvidas que têm surgido. 

 
 
 







 
1 - REQ. N.º 77/10 � PC N.º 352/08 � PLIMAT � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, 

S.A. 
 
 
154 - Presente Processo de Obras n.º 139/87, relativo a construção de unidade industrial, em 
terreno situado na Rua da Índia, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado 

em 08/04/1987, a que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 

153/1990, de 19/02. 
 
Presente anexo ao Processo de Obras n.º 139/87, relativo ao licenciamento industrial junto do 

Ministério da Economia, a que correspondeu a aprovação por Despacho de 14/08/1987. 
Presente Processo de Obras n.º 140/91, relativo a reparação de edifício, aprovado em 

08/05/1991, isenta de taxa, com omissão de Alvará de Licença de Construção. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a alteração e ampliação de unidade industrial, com 

vista à regularização da actividade, no âmbito do disposto no n.º 5 do art. 24.º do Regime do 

Licenciamento da Actividade Industrial (RELAI), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
8/2003, de 11/04, alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar n.º 61/2007, de 09/05. 
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Presentes 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 a aprovação do Projecto de Arquitectura de Alteração e 

Ampliação de Unidade Industrial, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

2. Apresentação em igual período, de comprovativo de autorização emitido pela ARH do 

Centro, I.P., relativamente às construções propostas em Área de Protecção Especial 

definida na Carta de Ordenamento do PDMMG. 

3. Cumprimento do disposto no art. 1360.º do Código Civil, relativamente aos vãos 

existentes e propostos nas construções à estrema. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ. N.º 3083/09 � PC N.º 258/09 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES TURÍSTICAS E 

HOTELEIRAS, S.A. 
 

 

155 - Presente Processo de Obras n.º 444/05 relativo a alterações em unidade hoteleira, situada 

na Avenida da Liberdade, n.º 1 em São Pedro de Moel, Freguesia de Marinha Grande, aprovado 

por deliberações tomadas em reuniões de Câmara realizadas em 29/09/2005 e 08/03/2006, a 
que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 85/07, de 21/03, com 

posteriores alterações aprovadas por Deliberações tomadas em reuniões de Câmara realizadas 

em 13/12/2007 e 20/05/2009, a que correspondeu a emissão do Alvará de Licença de 

Construção n.º 138/09, de 21/07. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a alterações ao Hotel �Mar & Sol�, dispondo de 

parecer favorável emitido pelo Turismo de Portugal, I.P. e 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 a aprovação do Projecto de Arquitectura referente a alterações 

à unidade hoteleira, com o condicionalismo da apresentação, no prazo máximo de seis 

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

1. Projectos complementares de especialidades aplicáveis, 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. 

2. Projecto de Segurança Contra Incêndio elaborado nos termos do disposto no Decreto-

Lei n.º 220/2008, de 12/11, aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

3. Elementos gráficos que demonstrem o cumprimento do Decreto Regulamentar n.º 

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

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11, no que respeita ao receptáculo postal. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto na Portaria n.º 

358/2009, de 06/04, relativamente aos equipamentos de uso comum disponibilizados aos 
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utentes, deverão ser garantidos os requisitos de instalação e funcionamento, 

nomeadamente os previstos em normas técnicas homologadas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 1469/09 � PC N.º 542/07 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 
 

 

156 - Presente Processo de Licenciamento n.º 540/92, em nome de Comissão da Capela de 

Nossa Senhora da Ajuda, relativo a Construção de Salão Cultural e Paroquial, levado a efeito 

no Largo de Nossa Senhora da Ajuda, Lugar de Passagem, Freguesia de Vieira de Leiria, 
aprovado por Deliberações tomadas em reuniões de Câmara realizadas em 23/12/1992 e 

17/02/1993, cujo pedido de isenção de pagamento de taxas de licenciamento foi aprovado por 

Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 18/08/1993. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a alterações efectuadas ao edifício do Centro 

Cultural e Paroquial, dispondo de pareceres favoráveis da Autoridade de Saúde e da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 
 
Presente informação técnica dos serviços que atesta estarem as alterações aptas a merecer 

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

Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de arquitectura relativo às alterações 

efectuadas, com os seguintes condicionalismos: 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 

2. Apresentação em igual período, de Memória Descritiva e Planta de Sótão rectificadas, 

identificando um uso compatível para os compartimentos propostos que não possuam 

as condições mínimas de habitabilidade, nos termos do disposto no artigo 79.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - REQ. N.º 369/10 � PC N.º 116/09 � BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
 

Processo retirado da ordem do dia. 
 
 
5 - REQ. N.º 2777/09 � PC N.º 221/08 � GUIDO CARVALHO DE SOUSA 
 
 
157 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação, 

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

Lagoa, Lugar de Rego de Garcia, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos 
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dos serviços referindo a conformidade da pretensão com normas legais e regulamentares 

aplicáveis e atestando estar o projecto de arquitectura apto a merecer aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos 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 60/2007, de 

04/09. 

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

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

confinante com a Rua Nova da Lagoa, cujos alinhamentos, materiais e dimensões 

deverão ser 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 6 

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

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

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

termos do alínea c) e d) do art. 53.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, 

envolvendo uma sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas existentes, 

apresentando ainda a edificação uma profundidade, medida a partir da sua fachada 

fronteira ao espaço público confinante, superior a 30m, a pretensão ficará desde já sujeita 

ao pagamento da respectiva taxa de compensação prevista no art. 73.º do mesmo 

regulamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 3614/08 � PC N.º 646/07 � ADELINO DIONÍSIO CLARA SILVA 
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158 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação, 

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

Vidreiros, Freguesia de Vieira de Leiria, dispondo de pareceres técnicos dos serviços referindo 

a conformidade da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis e atestando estar o 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 

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

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

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

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

Edificações Urbanas. 

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

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

confinante com a Rua do Vidreiro, incluindo a gare de estacionamento proposta, cujos 

alinhamentos, materiais e dimensões deverão ser definidos pelos serviços técnicos 

camarários. 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 282/10 � PC N.º 892/05 � BONA VITA � ALOJAMENTO PRESTAÇÃO 

CUIDADOS SAÚDE, S.A. 
 
 
159 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Unidade Médica de 

Cuidados Paliativos e Continuados, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Várzea, 

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

tomada em reunião de Câmara realizada em 30/11/2006. 
 
Presente Aditamento ao Projecto de Arquitectura aprovado, dispondo de Autorização de 

Utilização dos Recursos Hídricos, emitida pela Administração da Região Hidrográfica do 

Centro, I.P., relativa às construções propostas, bem como de pareceres técnicos dos serviços 

que atestam estar o referido aditamento, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do Aditamento ao Projecto de Arquitectura de 
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Construção de Unidade Médica de Cuidados Paliativos e Continuados, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

projectos complementares aplicáveis, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 04/06. 

2. Apresentação, em igual período, de Planta de Implantação à escala 1/200, contendo 

a representação gráfica dos arranjos exteriores propostos junto à estrema poente 

confinante com o prédio onde se implanta a Escola do 1.º CEB da Várzea, de 

forma a salvaguardar integralmente a faixa de terreno com 5,00m existente entre a 

referida estrema e a vedação do recinto da escola, abolindo o conjunto arbóreo aí 

proposto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 317/10 � PC N.º 273/09 � MARIANA PAULA JORDÃO BRITES 
 

 

160 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1230/99, relativo a Construção de um Edifício 
Habitacional, levado a efeito na Rua da Indústria Vidreira, n.º 62, Freguesia de Marinha 

Grande, dispondo de Licença de Utilização n.º 129, de 23/05. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo a alteração da Fracção �A� para instalação de 

Gabinete de Estética, 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 a aprovação do projecto de arquitectura de alteração de um 

estabelecimento para instalação de gabinete de estética, com o condicionalismo de 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o disposto 

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

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

 

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

do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da autorização de utilização, 

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

da Câmara Municipal com cópia à 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 3200/09 � PC N.º 177/07 � SUZETE GUERREIRO FELÍCIO PAULO 
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161 - Presente Processo de Licenciamento n.º 712/02, relativo à Alteração de Edifício destinado 

a Lar de Idosos, dispondo de Alvará de Licença de Utilização n.º 46/03, de 26/02. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo às alterações a levar a efeito no respectivo 

equipamento social, aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

20/08/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos às Redes Prediais de Águas, Esgotos 

Domésticos, Abastecimento de Gás e Isolamento Acústico, bem como aditamento ao Projecto 

de Arquitectura anteriormente aprovado, dispondo de Informações Técnicas dos serviços, que 

atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do processo a 
deliberação final. 
 

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

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo de comunicação à Câmara Municipal, 

da conclusão das referidas obras para que possa ser promovida a realização de uma 

vistoria conjunta às instalações, nos termos do disposto no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 

64/2007, de 14/03. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 388/10 � PC N.º 117/09 � AGOSTINHO GAMEIRO 
 

 

162 - Presente Comunicação Prévia referente ao destaque de parcela a levar a efeito sobre um 

prédio rústico localizado na Rua dos Agostinhos, lugar da Guarda Nova, Freguesia de Marinha 

Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de 
Câmara realizada em 10/12/2009. 
 
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 e do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 

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

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

diploma, deverá constar: 

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

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

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 04/06, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de 

construção nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 351.68 m2 admissível apara a 

parcela remanescente, face a aplicação do índice de construção bruto 0,6 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.  

3. As áreas finais das parcelas a destacar e remanescente são de, respectivamente, 

814.76 m2 e 545.46 m2, deduzida a área total de cedência ao domínio público de 

101.78 m2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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11 - REQ. N.º 2955/09 � PC N.º 82/06 � OTÍLIO ROCHA MACHADO 
 
 
163 - Presente processo de licenciamento referente à construção de edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação, levado a efeito na Travessa do Cais, Freguesia de Vieira de 

Leiria, ao qual foi atribuído o Alvará de Licença de Construção n.º 133/08, de 09/06.  
 
Presente Projecto de Alterações ao projecto anteriormente aprovado, decorrente das alterações 

efectuadas em obra, 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, de Termo de 

Responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pelos Projectos das Especialidades, 

face às alterações pontuais aos Projectos das Redes de Água, Esgotos e de Estabilidade, 

enunciando o cumprimento integral de todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - REQ. N.º 459/10 � PC N.º 641/07 � JOAQUIM FONSECA ROLDÃO E OUTRO 
 

 

164 - Presente Processo de Licenciamento n.º 663/1962, referentes à Construção de uma Casa 

de Habitação, levada a efeito num prédio localizado no Lugar de Lameiro da Embra, Freguesia 

de Marinha Grande, dispondo de Alvará de Obras de Construção n.º 141/1962, de 19/02. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 773/1972, referentes à Construção de um Barracão, 

levado a efeito no referido prédio, dispondo de Alvará de Obras de Construção n.º 655/1972, de 

28/08. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 660/1978, referentes à Construção de uma Garagem, 

levada a efeito no referido prédio, dispondo de Alvará de Obras de Construção n.º 520/1978, de 

18/05. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente ao Pedido de Licenciamento da Legalização das 

Alterações levadas a efeito na referidas edificações, bem como pedido de destaque de parcela 

de terreno, dispondo de parecer técnico dos serviços referindo a conformidade da pretensão 

com normas legais e regulamentares aplicáveis e atestando estar o projecto de arquitectura apto 
a merecer aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

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

Projectos 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 
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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. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 

 

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

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

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, sendo que na respectiva 

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

diploma, deverá constar: 

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

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

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

177/01, de 04/06, sem o que não poderá ser licenciada qualquer obra de construção 

nessas parcelas. 

2. Referência à área máxima de construção bruta de 360,00m2 admissível para a parcela 

remanescente, já incluindo a área 49,82m2 correspondente à garagem existente, face à 

aplicação do índice de construção bruto de 0,6 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, sobre uma área de terreno de 600,00m2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 3121/09 � PC N.º 24/08 � SILVIP � SOCIEDADE GESTORA FUNDO 

VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS (FUNDO VIP), S.A. 
 

 

165 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Construção de Edifício destinado a 

Comércio/Serviços, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada 
em reunião de Câmara realizada em 09/04/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos à Unidade Comercial, designadamente de 

Segurança Contra Riscos de Incêndio aprovado pela ANPC, das Redes de Abastecimento de 

Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, Estudo de Condicionamento 

Acústico, Instalações de Ventilação Mecânica, Fundações e Estruturas, Infra-estruturas 
Eléctricas, Instalações de Telecomunicações, Instalações e Equipamentos de Gás aprovado pela 

CIVILINSP � Inspecções Técnicas de Gás, Lda., RSECE � Regulamento dos Sistemas 
Energéticos de Climatização em Edifícios, devidamente instruídos, com declarações de 

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

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

04/06. 
 
Presente Projecto de Obras de Urbanização relativo à Requalificação das Infra-estruturas 
Viárias envolventes, 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, contendo a anuência dos 
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proprietários dos prédios confinantes com o arruamento objecto de requalificação, tendo em 

vista a cedência das faixas de terreno necessárias à sua realização.   
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem preenchidos os requisitos 

legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação dos Projectos de Especialidades e de Obras de 

Urbanização apresentados, nas seguintes condições: 

1. Prestar caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, no valor total de � 100.083,32 

(cem mil, oitenta e três euros e trinta e dois cêntimos) acrescido do valor do IVA à 

taxa legal em vigor, referente às seguintes componentes: 

 
PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: � 85.869,49 

Infra-estruturas Eléctricas: � 14.213,83 

TOTAL � 100.083,32 

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

consequência da execução da obra. 

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

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

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

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

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

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

utilização (autorização de utilização). 

 

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

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

de um ano para a realização das Obras de Urbanização, devendo comunicar aos Serviços 

Técnicos competentes o início das mesmas. 

 

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

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

termos do alínea c) e d) do art. 53.º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, 

envolvendo uma sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas existentes, 

apresentando ainda a edificação uma profundidade, medida a partir da sua fachada 

fronteira ao espaço público confinante, superior a 30m, a pretensão ficará desde já sujeita 

ao pagamento da respectiva taxa de compensação prevista no art. 73.º do mesmo 

regulamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 04/03/2010 

Acta n.º 06 

 

 15 

 
14 -REQ. N.º 3015/09 � PC N.º 303/08 �  FERNANDO GUERRA BARROS 
 
 
166 - Presente pedido de licenciamento referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

uma Edificação existente, localizada na Rua da Aventura, n.º 40, Brejo das Trutas, Freguesia da 

Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em 

reunião de Câmara realizada em 26/11/2009. 
 
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 alterações 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de Planta de Implantação à escala 1/200 contendo a execução de passeio 

na extensão total do prédio confinante com a via pública e eventual beneficiação da 

faixa de rodagem, cujos alinhamento, materiais e dimensões, deverão ser objecto de 

consulta prévia junto dos serviços técnicos competentes desta Câmara. 

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

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

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

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

das Edificações Urbanas. 

3. 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. 

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

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

da sua implantação. 

5. Aquando da conclusão das redes prediais de água e saneamento, na fase que antecede o 

tapamento dos respectivos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento próprio, a 

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas redes às infra-

estruturas públicas. 

6. O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 124/10 � PC N.º 104/06 � CARLOS ALBERTO SANTOS RUIVO 
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167 - Presente Processo de Licenciamento referente à Alteração e Ampliação de Edifício 

destinado a Armazém, localizado na Travessa dos Poços, Lameirão, Lugar da Embra, Freguesia 
de Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 200/08, de 

15/09. 
 
Presente aditamento ao Projecto de Arquitectura constante do referido Processo de 
Licenciamento, aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do urbanismo, Paisagismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 03/06/2009. 
 
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 referidos projectos 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de elementos gráficos (planta e alçado lateral esquerdo � alterações e 

situação final) que contemple a solução adoptada para os vãos propostos ao nível do 

gabinete do piso superior e instalação sanitária, de forma a cumprir com o art. 73.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

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. Executar todos os trabalhos que se vierem a considerar por necessários ao bom 

acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 3240/09 � PC N.º 496/05 �  RUI MANUEL RAMOS MENDES 
 
 
168 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar, 

levada a efeito na Rua João Miller, lugar da Ordem, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de 

Alvará de Licença de Construção n.º 124/06, de 24/04 e posterior Alvará de Licença de 

Construção n.º 119/08, de 15/05 (alterações ao projecto inicial). 
 
Presente Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Especialidades anteriormente 

apresentados, decorrentes das desconformidades detectadas e referidas no Auto de Vistoria, 
relativo à vistoria realizada em 13/08/2008, dispondo dos respectivos pareceres técnicos dos 
serviços. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas, condicionada à apresentação dos 

seguintes elementos: 
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1. Peças gráficas de sobreposição das alterações introduzidas no decorrer da obra, ao 

nível do Projecto de Arquitectura, nos termos previstos no n.º 1 do art. 12.º do 

Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

2. Termos de Responsabilidade dos autores dos respectivos Projectos de Especialidades 

apresentados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 470/10 � PC N.º 19/09 � TRANSOGÁS � SOCIEDADE DE 

TRANSPORTES, ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS, LDA. 
 
 
169 - Presente Processo de Licenciamento referente às Alterações a um Posto de 

Abastecimento de Combustíveis e Edifício de Apoio existentes, localizados na E.N. n.º 242, km 

98,940 - Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, dispondo de Projecto de 
Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 

01/10/2009. 
 
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 que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 
04/09. 
 
Presente informação técnica dos serviços, que atesta estarem os projectos apresentados, aptos a 

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

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação até à emissão do Alvará de Licença de Obras de Construção, de Projecto 

de Instalações e Equipamentos de Gás devidamente certificado por entidade 

credenciada, visto a declaração de isenção apresentada não ter enquadramento legal 

face ao art. 1.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10/12. 

2. Apresentação, no mesmo período, de cópia do Projecto da Rede Eléctrica aprovado, 

em referência à informação favorável emitida pela Direcção de Rede e Clientes Tejo da 

Área Operacional de Leiria da EDP. 

3. A instalação de secções acessórias de bebidas em estabelecimentos comerciais, está 

sujeita ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, nomeadamente no que 

se refere à necessidade de apresentação de declaração prévia da instalação do 

estabelecimento de bebidas, nos termos do Anexo da Portaria n.º 573/2007, de 17/07, 

aquando do início da laboração. 

4. Deverá ser respeitado o condicionalismo imposto pela Administração Regional de 

Saúde do Centro, que se transcreve: 

�1- Todos os locais de trabalho e instalações comuns, que não são providos de ventilação 

e iluminação natural, devem ser dotados de dispositivos de renovação do ar e dispositivos 

artificiais de iluminação.� 

5. Executar todos os trabalhos que se vierem a considerar por necessários em 

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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18 - REQ. N.º 2363/09 � PC N.º 704-09 � MARIA FÁTIMA LAGES GOUVEIA 
 
 
170 - Presente requerimento de Maria de Fátima Lages Gouveia, residente na Avenida Dr. José 

Henriques Vareda, n.º 19, 2.º - D, Freguesia de Marinha Grande, a solicitar a vistoria da 
referida fracção, na qualidade de arrendatária, a fim de verificar da necessidade da realização 

de obras de reparação e conservação do imóvel, de que é proprietária Maria Alice Neves Lopes, 
residente na Avenida Dr. José Henriques Vareda, n.º 19, 1.º - D, Freguesia de Marinha Grande. 
 
Após análise do pedido, a Câmara deliberou determinar a realização da vistoria nos 

termos dos artigos 89.º e 90.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 nomear para o efeito, os seguintes técnicos: Rui Jorge Marques dos 

Santos, Arquitecto e Rui Manuel Domingues Vicente, Engenheiro Civil, ambos da Divisão 

de Licenciamento de Obras Particulares e Jorge Manuel Lopes Junqueira, Engenheiro 

Civil, da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - REQ. N.º 3240/09 � PC N.º 496/05 �  ANDREIA PATRICIA COUTINHO GOMES 
 
 
171 - Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e 

Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico, localizado na Rua da Sapinha, Lugar do 

Brejo de Água, Freguesia de Moita, dispondo de pareceres técnicos desfavoráveis dos 
respectivos serviços.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do art. 

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

60/2007, de 04/09, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o n.º 3 do artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28/06, ao propor a edificação sobre prédio inserido em 

espaço florestal, não salvaguardando uma faixa de protecção de 50m da mesma, aos 

limites da propriedade. 

2. Ausência de �� arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e 

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

incompatível para as infra-estruturas existentes.� 

 

Mais deliberou informar, que foram ultrapassados os prazos concedidos ao abrigo dos 

artigos 100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através dos anteriores Ofícios n.º 646/09, de 

27/04, n.º S/4963/09, de 10/07, n.º 1148/09, de 17/07, n.º 1268/09, de 10/08 e n.º 1522/09, de 

23/09, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que 

motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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20 - REQ. N.º 3203/09 � PC N.º 357/08 � AIRES AFONSO CADIME 
 
 
172 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1604/1963, referente à Construção de uma 

Moradia Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Rua Aquilino Ribeiro, 

Lugar de Guarda Nova, Freguesia de Marinha Grande, ao qual foi atribuída Licença de Obras 

de Construção n.º 581/1963, de 16/08. 
 
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 desconformidade da pretensão com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, ao propor a legalização de alterações 

efectuadas numa habitação existente, sem que a mesma garante ��pelo menos um 

percurso, designado de acessível, que proporcione o acesso seguro e confortável das 

pessoas com mobilidade condicionada, entre a via pública, o local de entrada/saída 

principal e todos os espaços interiores e exteriores que o constituem.�, conforme 

determina a Secção 2.1 do Capítulo II das Normas Técnicas para Melhoria da 

Acessibilidade das pessoas com Mobilidade Condicionada, anexas ao referido diploma, 

verificando-se ainda ausência de Plano de Acessibilidades que apresente a rede de espaços 

e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 

esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas com 

deficiência e mobilidade condicionada. 

 

Mais deliberou remeter o processo ao Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara 

Municipal, para análise e enquadramento do eventual procedimento sancionatório 

aplicável.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 







 

A reunião foi interrompida neste momento, quando eram 17:25 horas, tendo recomeçado 

pelas 17:45 horas. 

 

 

 





21 - 4.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
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173 - Presente proposta da 4ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 139.608,43 euros nos reforços 

e de 139.608,43 euros nas anulações; 
3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 121.050,00 euros 
nos reforços e de 121.050,00 euros nas anulações.  
3ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 38.100,00 euros nos 
reforços e de 30.900,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 4ª 

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

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

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

 

 

22 - PEDIDO DA P.E.S � EQUIPAMENTOS & SISTEMAS LIMITADA � LOTE 40 DA 

ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 

 

174 - Presente o ofício com o registo de entrada n.º 15470 de 3 de Dezembro de 2009 da P.E.S. 

� Projectos Equipamentos & Sistemas, Limitada, onde esta empresa, proprietária do lote 39 da 

Zona Industrial da Marinha Grande, vem solicitar à Câmara Municipal informação e 

autorização para aquisição do lote contíguo ao seu (lote 40), actualmente propriedade de José 

Manuel Caiado Galego.  

A Direcção da P.E.S. apresenta como argumentos para a aquisição do lote 40 o facto de que 

continuam ��com necessidade de expansão�� uma vez que mesmo em período de crise 

económica, aumentaram a carteira de clientes e sobretudo de exportações. 
 
Considerando que na cláusula quarta da Escritura n.º 30/93, se estabelece que �o comprador 

deverá manter os actuais objectivos da unidade industrial, salvo qualquer circunstância 

excepcional aceite em deliberação camarária�. 

A Câmara delibera, tendo em conta a referida cláusula contratual e desde que se assegure 

o cumprimento do Regulamento da Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha 

Grande, não se opor à aquisição do lote 40 pela requerente.  



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RESERVAS DE RECRUTAMENTO 
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175 - Com a entrada em vigor do novo regime de vinculação de carreiras e de remunerações, 

aprovado pela Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro (doravante designado LVCR), iniciou-se 
um novo ciclo de gestão dos recursos humanos na Administração Pública. Por sua vez, o 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, procedeu à adaptação à administração autárquica 

da LVCR (vide art.º 1.º do Decreto-Lei). 
A tramitação do procedimento concursal efectua-se nos termos definidos na Portaria n.º 83-
A/2009 de 22 de Janeiro, aplicável por força do disposto no art.º 54º, nº 2 da LVCR. 
 
Assim, de acordo com a alínea b) do art.º 3.º e n.º 4.º do art.º 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009 de 
22 de Janeiro, uma das modalidades dos procedimentos concursais é a constituição de reservas 

de recrutamento, que se aplica sempre que se pretende a constituição de reservas de pessoal 

para satisfação de necessidades futuras da entidade empregadora pública. 
 
Face à possibilidade legal da abertura de procedimento concursal para constituição de reserva 

de pessoal que permita a satisfação das necessidades futuras e, com vista a dotar a Autarquia 

dos meios humanos quantitativa e qualitativamente ajustados ao cumprimento, com eficácia e 

eficiência, da missão legalmente estabelecida, a criação de uma reserva de recrutamento de dois 

postos de trabalhos para a carreira e categoria de técnico superior com licenciatura em Direito, 

justifica-se pelos seguintes fundamentos: 
- Desde Novembro de 2009 que se encontra em curso uma reestruturação do apoio jurídico da 

Autarquia;  
- A primeira medida implementada foi aglutinar os Técnicos superiores com formação jurídica 

no Gabinete de Apoio Jurídico e proceder à identificação dos processos de contra-ordenação 

pendentes e dos processos que careçam de informação jurídica, que ainda está a decorrer; 
- Além disso, a aprovação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, impõe a implementação 

futura de mecanismos de aferição, controlo e monitorização da aplicação de medidas 

preventivas que devem ser sinalizados e tramitados com o auxílio de Técnicos com esta 

formação; 
- Pretende-se também, com a criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe, implementar novos 

mecanismos de desmaterialização e desburocratização dos procedimentos administrativos 

inerentes às atribuições e competências municipais. 
- Está em curso uma grande reforma na Administração Autárquica que exige um reforço de 

técnicos com formação na área jurídica, para apoio na interpretação, preparação e 

implementação dos novos procedimentos. 
- Por último, para o prosseguimento das actividades é essencial deter recursos humanos 
especializados, qualificados e dotados de competências técnicas, humanas e comportamentais, 

com especial relevância na área jurídica. 
 
Não foi efectuada consulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de 

Recrutamento (ECCRC) nos termos do nº 1 do art.º 4º e art. 54º da Portaria nº 83-A/2009, de 
22/01, uma vez que não tendo ainda sido publicado qualquer procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade da referida consulta, conforme informação comunicada no site da 

Direcção-Geral da Administração Pública e do Emprego Público. 
 
A Câmara Municipal delibera ao abrigo da competência estabelecida nos artigos 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e 64.º, n.º 7 alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na sua actual redacção, aprovar a abertura de procedimento concursal para 
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constituição de reserva de recrutamento para dois postos de trabalho com recurso a uma 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado na categoria de Técnico 

Superior (área de direito). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





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

 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
25 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � ALICE MARIA 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 
 

 

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

OLIVEIRA RODRIGUES DE JESUS 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
27 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALIPTUS SP.) � JOAQUIM DOS 

SANTOS JÚNIOR 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
28 - SIMLIS - PLANO DE INSPECÇÕES PARA O ANO 2010 

 
 
176 - Presente pedido da SIMLIS solicitando a aprovação do Plano de Inspecções a realizar 

conjuntamente com o município às infra-estruturas de recolha e tratamento para o ano 2010. 
 
As inspecções, iniciadas em Agosto de 2009, consistem numa verificação mensal ao 

funcionamento dos emissários e às condições de recepção do efluente a tratar, permitindo deste 

modo detectar e/ou antecipar eventuais anomalias no sistema. 
 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera aprovar o Plano de inspecções, a realizar 

conjuntamente com o município às infra-estruturas de recolha e tratamento para o ano 

2010, conforme solicitado pela SIMLIS. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
29 - ESTORNO DE GUIAS DE RECEITA 99/03 E 100/03 DE 2010 � PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA 

 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 04/03/2010 

Acta n.º 06 

 

 23 

177 - Presente informação nº 342/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - datada de 25/02/2010, na qual se dá conta da necessidade de se proceder ao estorno 

das guias de receita, n.º 99/03(senhas n.º 6826 ao n.º6831 )( valor: 67,71 �), n.º 100/03 (senhas 
n.º 6832 ao n.º6837)(valor: 93,66 �), referentes a senhas vendidas para a utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Vieira de Leiria por grupos organizados, esta anulação deve-se ao facto 
destas guias encontrarem-se em duplicado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com o estorno das guias de receita números 

99/03 (valor: 67,71 �) e 100/03 (valor: 93,66 �). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
30 - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA EX-INQUILINA � 

MARIA GUIOMAR OLIVEIRA RAMOS NUNES; BLOCO 2-1º DTO. PRACETA DA 

LIBERDADE 

 
 
178 - Presente informação n.º 151/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 26/01/2010, a dar conta da restituição das rendas pagas indevidamente no 

valor total de 36.42�, referente aos meses de Dezembro e Janeiro. 
 
A Câmara apreciou a referida informação, tendo em conta o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5 �A/2002, de 

11 de Janeiro, autorizar a restituição do valor total de 36,42� correspondente a rendas 

pagas indevidamente, uma vez que a inquilina, Maria Guiomar Nunes da fracção 1º Dto, 

Bloco 2, Praceta da Liberdade, com o NIF n.º 159834333, deixou a referida habitação em 

Novembro de 2009.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

31 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia três de Março de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 436.035,14 � 
(quatrocentos e trinta e seis mil e trinta e cinco euros e catorze cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

32 - 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 
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das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 
Encontrava-se inscrito para ser atendido o seguinte munícipe:  

 

 Miguel Barbosa Chen, residente em Palmela, que pretende saber da disponibilidade da 
Câmara em acolher o Circo Chen na Marinha Grande, durante 3 dias, 

 
que não compareceu. 

 

 







179 - 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. �REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE PASSAGEM � VIEIRA DE 

LEIRIA � SUB-BACIA 1 � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 � 

ABERTURA DE CONCURSO 

 

 



 

 

1 - �REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE PASSAGEM � VIEIRA DE LEIRIA � 

SUB-BACIA 1 � 1ª FASE� � CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010 � ABERTURA DE 

CONCURSO 

 

 

180 - Presente projecto de execução composto por peças desenhadas e peças escritas, 

acompanhado de Caderno de Encargos � condições técnicas especiais; Plano de Segurança e 

Saúde; Medições e Orçamento e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. 
 
Presente informação da D.I.R.M., com a ref. AR/02/10, propondo a abertura de um concurso 

público, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 2 e 67º, n.º 1 do 

Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das 

atribuições municipais. 
 
A obra está prevista no Plano Plurianual de Investimentos, objectivo 2.4.3.1, acção 2009/I/61 � 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO 

BOCO/PASSAGEM/CASAL DE ANJA.   

 
O preço base é de 221.423,94 �, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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O prazo de execução previsto é de 180 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 

2 e 67º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 

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

18º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera: 

 

I. Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades identificadas; 

II.  Escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projecto de execução; 

III.  Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

IV.  Aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de encargos 

e elementos de solução da obra), que passam a integrar o processo administrativo; 

V.  Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Susana 

Silva (presidente), Telmo Faria (vogal) e Luís Silva (secretário) e como suplentes 

Edite Moniz e Sara Vidal. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

181 - 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 18:50 

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 

 
 
 

 

 


