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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia treze de 

Dezembro de dois mil e sete.       

 

 

 

 

 

Aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio S. Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 10,10 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira chegou à reunião pelas 10,30 

horas, durante a discussão e votação do ponto 1 da ordem do dia, com a epígrafe �Processos de 

Construção� � REQ. 3551/07 � PC 90/04, em nome de José Domingues Francisco.    
 

O Sr. Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro ausentou-se da reunião pelas 16,10 

horas, depois da discussão e votação do ponto 34 da ordem do dia, com a epígrafe «Revogação 

da deliberação camarária de 18/10/2007 com a epígrafe: �Apoio à Associação Tocandar: 

aprovação de minuta de protocolo para apoio financeiro.� Reapreciação do assunto com 

tomada de nova deliberação: Apoio à Associação Tocandar: aprovação de apoio 

financeiro para actividades no ano de 2007.».  
 
Regressou pelas 16,45 horas, durante a discussão e votação do assunto não incluído na 

ordem do dia, com a epígrafe: �Delegação de competências no Presidente da Câmara � 
Especificação dos limites da deliberação tomada em reunião de 20-11-2007�. 

  
A presente reunião foi interrompida, para almoço, das 12,10 horas às 14,15 horas. Foi 

igualmente interrompida às 16,50 horas, depois de analisados e votados todos os assuntos 

presentes, tendo sido retomada às 17,30 horas, para atendimento público. 
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            Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados imediatamente a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 

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. 
 

 






No período de antes da ordem do dia o Sr. Presidente convocou todos os membros do 

executivo para uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, a realizar no próximo 

dia 18/12/2007, pelas 14,00 horas, tendo como ponto único da ordem do dia a aprovação 

dos �Documentos Previsionais para o ano de 2008 � Grandes Opções do Plano e 

Orçamento�. 









ORDEM DO DIA 
 
 



1. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS DE LOTEAMENTO 

 

3. 21.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 

 

4. LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2007 A COBRAR 

EM 2008 

 

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DAS CONTAS DE 2007 DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 
 

6. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA VENDA A DINHEIRO N.º 41 DO 

PARQUE DE CAMPISMO DA VIEIRA 

 

7. ANULAÇÃO DE GUIAS EMITIDAS EM DUPLICADO 

 

8. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 
9. �OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DA IGREJA DE 

PICASSINOS PARA CANTINA ESCOLAR� � AJUSTE DIRECTO N.º 38/06 � 

DEEM - RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 



10. �SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS NO BLOCO 5 DA EX-FUNDAÇÃO 

SALAZAR� � AJUSTE DIRECTO N.º 04/07 � DEEM - RECEPÇÃO  

PROVISÓRIA 
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11. �APLICAÇÃO DE DELIMITADORES EM DIVERSOS ARRUAMENTOS DO 

CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE� � AJUSTE DIRECTO Nº 

29/06 - DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

12. �COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DA BINA � GUARDA NOVA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 07/07 �  DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 

13. �EXECUÇÃO DE PINTURA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DA 

EPAMG� - AJUSTE DIRECTO N.º 32/07 - DEEM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 

14. �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E TROÇO FINAL DA 

EN242-2� CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2006 � DIRM -  TRABALHOS A 

MENOS 

 

15. �BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS� CONCURSO LIMITADO N.º 01/2006 � DIRM � TRABALHOS A 

MENOS 

 

16. �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CONCURSO PÚBLICO N.º 

03/2006 � DIRM � APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS 
 

17. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS � PRORROGAÇÃO GRACIOSA 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

 

18. EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE � 2.ª FASE - SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 

 

19. REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA) DA EMPREITADA �CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª FASE� 

 

20. BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS SITIAS � CEDÊNCIA DE TERRENO DOS 

SENHORES JOSÉ DO FETAL FERREIRA, ANTOINE CHRISTIAN DO 

ROSÁRIO E ISIDRO PEREIRA RODRIGUES   

 

21. BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CEDÊNCIA DE TERRENO DOS 

SENHORES JOSÉ DO FETAL FERREIRA, ANTOINE CHRISTIAN DO 

ROSÁRIO E ISIDRO PEREIRA RODRIGUES   

 

22. BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SENHORA NÉLIA CRISTINA 

DA SILVA SANTOS 

 

23. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E  ESCOLAS DO 1º 

CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 

 

24. ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS 

 

25. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DO INQUILINO 
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AMILCAR MANUEL MATOS SARAIVA, RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO 

LOPES, N.º 99, LOTE 22, CAMARNAL 
 

26. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA MARIA 

SUSETE DE JESUS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA AVENIDA DA 

LIBERDADE BLOCO L 4.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA 
 

27. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, BLOCO 30 2.º 

D, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE JOSÉ VENÂNCIO DE OLIVEIRA 

CARVALHO 
 

28. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JOÃO PEREIRA CORREIA, BLOCO 1 R/C A, 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE MARIA ISABEL MOTA SILVA 
 

29. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, BLOCO 32 

R/C C, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA NEVES 

FERNANDES 
 

30. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM BAIRRO DO CAMARNAL N.º 21, ORDEM, A FAVOR DE 

JOSÉ BERNARDINO CARVALHO GREGÓRIO 
 

31. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA 4 BLOCO 5 2.º C, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE 

FRANCISCO BARBOSA AMADO 
 

32. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 8 1.º DIREITO, 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE ORFINA DE OLIVEIRA RUIVO 
 

33. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 3 3.º ESQUERDO 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE ADELINO FERNANDO DOS SANTOS 

CARIDADE 
 

34. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18/10/2007 COM A 

EPÍGRAFE: �APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO.� REAPRECIAÇÃO 

DO ASSUNTO COM TOMADA DE NOVA DELIBERAÇÃO: APOIO À 

ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA 

ACTIVIDADES NO ANO DE 2007. 
 

35. APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

36. SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO DA BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E 

RECREIO DA PRAIA DA VIEIRA 
 

37. ADESER II: SUBSÍDIO PARA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DESPROTEGIDOS NA MARINHA GRANDE 
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38. PEDIDO DE APOIO DO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES � REVIVER O 

PASSADO� DA PRAIA DA VIEIRA 
 

39. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   
 

40. DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CPCJ � 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO DA 

MARINHA GRANDE 
 

41. RESUMO DE TESOURARIA 

 

42. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 





DECLARAÇÃO APRESENTADA PELOS SRS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 
�As votações dos vereadores do PS na reunião de hoje, dia treze de Dezembro, foram 

efectuadas apenas na base das informações que nos foram prestadas pelo executivo 

permanente e não decorrente da análise e observação dos processos antecipadamente, como 

era norma, na medida em que com a alteração de reunião para a parte da manhã (alteração 

para a qual os vereadores do PS não foram ouvidos como legalmente deviam ter sido) não nos 

foi possível aceder à consulta e análise dos processos e demais elementos presentes hoje em 

reunião de Câmara.�   



1 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

1733 - REQ 1806/07 � PC 313/07 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA-VIDROS, 

S.A., com sede na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação do processo de licenciamento ampliação do coberto para reparação de paletes, sito 
na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em 

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dos 

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 

1.110/2001, de 19 de Setembro; 

  

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra; 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1734 - REQ 82/06 � PC 250/04 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA-

VIDROS,S.A., com sede na Rua Santos Barosa, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da alteração e 

ampliação de um armazém, sito na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em 

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dos 

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 

1.110/2001, de 19 de Setembro; 

  

2.- Apresentação dos pareceres favoráveis da CCDRC e do ME-DRC e da REFER; 

  

3.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra; 

  

4.- Apresentação de comprovativo da entrega na entidade coordenadora do respectivo 

licenciamento industrial (ME-DRC), do pedido de alteração do estabelecimento 

industrial. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1735 - REQ 83/06 � PC 952/03 � Presente requerimento de SANTOS BAROSA-VIDROS, 

S.A., com sede na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a 
aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de um pavilhão amovivel, 

sita na Rua Santos Barosa, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, as alterações ao projecto de arquitectura, com os seguintes condicionalismos: 

  

1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em 

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dos 

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 

1.110/2001, de 19 de Setembro; 

  

2.- Apresentação dos pareceres favoráveis da CCDRC e do ME-DRC e da REFER; 

  

3.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra; 
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4.- Apresentação de comprovativo da entrega na entidade coordenadora do respectivo 

licenciamento industrial (ME-DRC), do pedido de alteração do estabelecimento 

industrial. 

  

Mais deliberou informar que a requerente deverá proceder às alterações aos projectos de 

especialidades que apresentou anteriormente e que se encontram ainda em apreciação, de 

modo a que os mesmos se adeqúem à arquitectura agora aprovada.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1736 - REQ 2890/07 � PC 490/07 � Presente requerimento de JOSÉ MANUEL SOUSA 

RIBEIRO, com residência na Rua da Escola Velha n.º 120, Machados, Freguesia de Boavista e 

Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um 

edifício habitacional, sito em Lote 20, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

1. Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

seguintes elementos:  

  

a) Projectos das especialidades, nos termos previstos no n.º 4, do Art.º 20º, do Dec.-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 

04/06; 

b) Elementos gráficos e escritos que demonstrem o cumprimento do D.L.163/06 de 

08/08. 

  

2. Mais deliberou informar: 

  

2.1 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 

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

de Setembro; 

  

2.2 Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para verificação da implantação. O 

registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

  

2.3 Execução dos demais arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da 

obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1737 - REQ 4124/07 � PC 412/07 � Presente requerimento de TERESA PAULA JESUS 

FRANCO, com residência na Rua dos Francos n.º 122, Amieira, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um estabelecimento 
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de bebidas com fabrico próprio de pastelaria e panificação, sito na Rua dos Francos n.º 122, 

Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

seguintes elementos. 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis por força do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 

de Junho, 

  

Mais deliberou informar que: 

  

2. A cargo do requerente ficará a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem 

a considerar como necessários ao bom acabamento da obra; 

  

3. Informar o requerente que o funcionamento do estabelecimento deverá cumprir o 

disposto nos artigos 3º e 8º do DL. 292/00 de 14/11, relativamente aos níveis 

sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao abrigo do nº10 do artigo 5º 

do mesmo DL., a emissão de licença de utilização deverá ser condicionada à 

apresentação de certificado de conformidade acústica, nos termos do nº11 do 

mesmo artigo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1738 - REQ 4064/07 � PC 1498/96 � Presente requerimento de ROSARTLIS-

CONSTRUÇÃO E OBRAS, LDA, com sede na Rua do Facho, Alcogulhe, Freguesia de 
Azoia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia, garagem e muros e pedido de destaque, sita em 

Pedreanes, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

- Apresentar no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projectos de alterações às especialidades inicialmente aprovadas, que se 

entenderem por necessários em função das alterações introduzidas ao projecto de 

arquitectura agora a ser aprovadas. 

  

Mais deliberou informar que o requerente ficará obrigado a executar todos os trabalhos 

que se entenderem por necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente em 

espaço público.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1739 - REQ 4480/07 � PC 629/07 � Presente requerimento de LAGOA E COMPANHIA, 

LDA., com residência em Ourém, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
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alteração e separação de duas fracções anteriormente ligadas para ginásio, sita na Rua D. Dinis 

n.º 2, Fracção D, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, condicionado à apresentação dos projectos de alteração das redes de águas e 

saneamento. 

  

Deliberou igualmente informar que o funcionamento do estabelecimento deverá cumprir 

o disposto nos artigos 3º e 8º do DL. 292/00 de 14/11, relativamente aos níveis sonoros 

decorrentes da sua actividade. Assim sendo, ao abrigo do nº10 do artigo 5º do mesmo DL., 

a emissão de licença de utilização deverá ser condicionada à apresentação de certificado 

de conformidade acústica, nos termos do nº11 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1740 - REQ 4375/07 � PC 436/06 � Presente requerimento de FRANCISCO SANTOS 

FERREIRA, com residência na Rua Moinho D�Amélia n.º 22, Trutas, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua Moinho D�Amélia, Trutas, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir com os seguintes condicionalismos: 

  

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

notificação, dos seguintes elementos. 

  

a) Projectos de especialidades aplicáveis por força do nº4 do artigo 20º do Dec. Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 

de Junho; 

  

b) Elementos escritos e gráficos que permitam aferir do cumprimento do DL 163/06 

de 08/08. 

  

Mais deliberou informar que: 

  

2. A cargo do requerente ficará a execução da totalidade dos trabalhos que se 

vierem a considerar como necessários ao bom acabamento da obra; 

 

3. Informar o requerente que o funcionamento do estabelecimento deverá 

cumprir o disposto nos artigos 3º e 8º do DL. 292/00 de 14/11, relativamente 

aos níveis sonoros decorrentes da sua laboração. Assim sendo, ao abrigo do 

nº10 do artigo 5º do mesmo DL., a emissão de licença de utilização deverá 

ser condicionada à apresentação de certificado de conformidade acústica, 

nos termos do nº11 do mesmo artigo. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1741 - REQ 1303/07 � PC 251/02 � Presente requerimento de JOSÉ ANDRE SILVA, com 
residência na Estrada da Nazaré n.º 38, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande, 

solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da construção de uma 

moradia e garagem, sita na Rua 18 de Junho, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1742 - REQ 3551/07 � PC 90/04 � Presente requerimento de JOSÉ DOMINGUES 

FRANCISCO, com residência na Rua da Escola Secundária 2, n.º 5, Almoinhas, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um edifício habitacional, sito na Rua da Escola Secundária 2, Almoinhas, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

1.1.- Projecto de segurança contra incêndio para o piso destinado a estacionamento; 

  

1.2.- Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 

eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, em conformidade com o 

constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, de acordo com o disposto no 

n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 

 

1.3.- Peças desenhadas rectificativas  que contemplem a reformulação da fachada Norte 

de forma a permitir um mais correcto enquadramento urbano com a envolvente, 

considerando a criação de futuro arruamento a Norte do terreno. 

  

2.- Pagamento da compensação de 19.988,15 � pela não cedência de 1.098,25 m2 

destinados a espaços verdes e de equipamento de utilização colectiva, dado que o edifício 

proposto se enquadra no disposto no artigo nº 53 do RMEU que define quais as operações 

urbanísticas que, de acordo com o disposto no nº 5 do artigo 57º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de 

Junho, se consideram geradoras de um impacte semelhante a um loteamento, 

nomeadamente por dispor de mais do que uma caixa de escadas de acesso comum a 

fracções ou unidades independentes. 
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3.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do terreno, em 

materiais e com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar nº 8/90, de 06/04, 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09 

  

5.- Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa declarou o seguinte: 

 

�Votei favoravelmente no pressuposto das garantias dadas pela Câmara de que iria 

desenvolver esforços para que a execução do arruamento tardoz seja da responsabilidade dos 

respectivos confinantes de modo a salvaguardar o interesse público da necessidade da 

execução de um arruamento que melhorará o tráfego rodoviário ali existente.� 

 

 

1743 - REQ 3719/07 � PC 71/07 � Presente requerimento de RUI ANTÓNIO LABORINHO 

TEODÓSIO PEDROSA, com residência na Rua Pires de Campos n.º 8, 2º Esq., Freguesia de 

Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de 

licenciamento da reedificação de um edifício destinado a garagem, sito na Rua Padre Franklin, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

1.1.- Projectos complementares aplicáveis em conformidade com o constante no n.º 4 do 

artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, nomeadamente os de estabilidade e de redes de 

esgotos pluviais, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de 

Setembro; 

  

1.2.- Peças desenhadas e escritas rectificativas que considerem a dimensão já constante 

graficamente nos elementos gráficos do passeio a executar. 

  

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do terreno, em 

materiais e com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 
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3.- Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1744 - REQ 1057/07 e 2407/07 � PC 583/03 � Presente requerimento de COFAC-

COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL, com sede em 
Campo Grande 376, Lisboa, solicitando a rectificação de valor a pagar e apresentando Termo 

de Responsabilidade corrigido referente ao processo de licenciamento da alteração ao uso de 

estabelecimento de industria para ensino superior, sito na Av. 1º de Maio n.º 164, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento n.º 583/03, em nome de COFAC � Cooperativa de 
Formação e Animação Cultural, CRL, a instalar na Av. 1º de Maio, na Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande. 
  
Presentes requerimentos n.º 2407, de 14 de Março de 2007 e 1057/07, de 19 de Março, 

solicitando, respectivamente, a rectificação do valor a pagar pela requerente como 

compensação pela não cedência de terrenos destinados a �Equipamento de Utilização 

Colectiva� e a �Espaços Verdes e de Utilização Colectiva� e apresentando Termo de 

Responsabilidade devidamente corrigido. 
  
Presente igualmente parecer técnico relativo à ponderação do valor a pagar relativo à 

compensação devida pela não cedência de terrenos destinados a �Equipamento de Utilização 

Colectiva� e a �Espaços Verdes e de Utilização Colectiva�. 
  
Analisado o processo e o parecer técnico do Chefe da DLOP que o acompanha e que aqui se dá 

para todos os efeitos como integralmente reproduzido, e considerando que a pretensão da 

requerente que deu origem ao processo de licenciamento traduz-se, de facto, na criação de um 

equipamento de utilização colectiva, sendo incongruente a exigência de cedência de mais área 

para equipamento de utilização colectiva (ou a sua compensação), nos termos do previsto nos 

artigos 138.º, 140.º n.º 2 alínea a), 142.º n.º 1, 143.º n.º 1 e 144.º, todos do CPA - Código do 

Procedimento Administrativo, a Câmara delibera revogar a deliberação tomada na reunião 

de 1 de Abril de 2004, na parte correspondente ao cálculo da taxa devida pela não 

cedência de espaços ao município, passando a aplicação da taxa de compensação a incluir 

apenas a área de cedência relativa a espaços verdes de utilização colectiva (e não de 

espaços para equipamento de utilização colectiva) a que corresponde o total de 848,96 m2. 

Assim, o valor da taxa de compensação devida ao município é de 13.549,40�, calculado da 

seguinte forma: 

 

15,96�/m2 X 848,96m2=13.549,40� 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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1745 - REQ 4334/07 � PC 664/07 � Presente requerimento de ANA MARIA ROLDÃO 

BARROS DELGADO MARCELINO, com residência na Rua Eiffel n.º 13, 5º Dto, Lisboa, 

solicitando autorização para ocupação da via pública, na Rua Duquesa de Caminha, S. Pedro de 

Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a ocupação da via pública com os 

seguintes condicionalismos: 

  
a) Os amassadouros e depósitos deverão ficar no interior dos tapumes a construir na 

obra, devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Art.º 36.º e 38.º do 

R.M.E.U (Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

 

b) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público deverá ser colocado 

um resguardo que evite a queda de poeiras e outros materiais fora da zona dos 

mesmos, de acordo com o previsto no Art.º 39º do R.M.E.U. 

 

c) A marcação da ocupação será feita de acordo com a planta apensa ao processo e 

conforme instruções da fiscalização. 

 

d) As obras terão que ser suspensas do dia 1 de Julho a 31 de Agosto, devendo, à data 

do início deste prazo de suspensão, estar concluídas todas as acções de 

desobstrução da via pública, nos termos dos artigos 40.º e 41.º do R.M.E.U. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1746 - REQ 4434/07 � PC 681/07 � Presente requerimento de FRANCISCO MENDES 

SIMÃO, com residência na Rua Cipriano Dourado n.º 20, 5º, Freguesia do Lumiar e Concelho 

de Lisboa, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na Rua José 

Matias Pedrosa n.º 5, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 6.º, do Decreto � Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto � Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou 

autorização, podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura 

das fachadas, a forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1747 - REQ 4335/07 � PC 665/07 � Presente requerimento de CARLOS ALEXANDRE 

ARMINDO TAVARES PEREIRA, com residência no Largo da Republica n.º 20, Freguesia 

de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de 
beneficiação de uma moradia, sita no Largo da Republica n.º 66, Freguesia de Vieira de Leiria 

e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n. 

º1 do Art. 6, do Decreto Lei 555/99 de 16/12,  com redacção dada pelo Decreto Lei l77/01 

de 04/06, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as mesmas ser 

realizadas, desde que não modifiquem a estrutura restante do edifício, nas cérceas das 

fachadas forma de telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos revestimentos 

exteriores. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1748 - REQ 4159/07 � PC 644/07 � Presente requerimento de EMÍLIO ANDRÉ 

BERNARDO, com residência na Rua das Carrasqueiras n.º 12, Freguesia de Moita e Concelho 

da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, sita na 

Rua das Carrasqueiras, R/c, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou:  
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

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

Dec.Lei 177/01 de 04 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo 

as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura resistente dos edifícios, 

das cérceas, das fachadas, forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais dos 

revestimentos exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1749 - REQ 4134/07 � PC 639/07 � Presente requerimento de PEDRO CRISTOVÃO 

FILIPE BERNARDO, com residência na Rua do Olheirão n.º 32, Freguesia de Moita e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um muro, sita na Rua do Olheirão, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha 

Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
  
Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

do artigo 3º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

  a) O muro confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, podendo ser 

encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

   

  b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1750 - REQ 4280/07 � PC 656/07 � Presente requerimento de ILIDIO PEDRO 

RODRIGUES, LDA., com sede na Travessa da Cruz n.º 5, Casal dos Claros, Freguesia de 

Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de um muro, sito na Rua dos Fetos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2, do artigo 

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

Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

podendo as mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

a) O muro confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, devidamente 

rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, podendo ser encimado 

por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

  

b) O alinhamento do muro junto à via pública deverá de ser definido pelos serviços 

técnicos responsáveis desta Câmara. 

  

c) O muro entre estremas terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e 

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

terreno, sendo que, numa extensão de até 1,50 m a contar do limite do espaço público 

deverá aplicar-se a alínea a).  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1751 - REQ 72/07 � PC 11/07 � Presente requerimento de ESMERALDINA INÊS SILVA, 
com residência na Rua dos Francos n.º 127A, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um muro, sito 

na Rua dos Francos n.º 127A, Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2, do artigo 

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

Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4, da 

alínea x), do artigo 3.º, do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

podendo as mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

 

O muro terá de ser executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado;  

 

A altura do muro não poderá ser superior a 1,80 m, contado a partir da cota natural do 

terreno, sendo que, numa extensão de até 1.50 m, a contar do limite do espaço público, 
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não poderá exceder a altura de 0.80 m, podendo ser encimado por elementos gradeados 

com a altura máxima de 0.70 m.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS LOTEAMENTO 

 

 

1752 - REQ 1123/05 � PC 123/04 � Presente requerimento de A.C.PEDROSA, LDA., com 
sede na Av. Comendador Raul Tomé Feteira n.º 20, Freguesia de Guia e Concelho de Pombal, 

solicitando a aprovação do projecto de loteamento, sito em Valeira, Freguesia de Vieira de 
Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir, fundamentado na alínea b) do 

nº2 e nº5 do artigo 24º do Dec. Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações 

introduzidas pelo Dec. Lei 177/01 de 4 de Junho, por implicar para o município a 

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

serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e redes de 

abastecimento de água, de energia eléctrica ou de saneamento bem como por falta de 

infra estruturas de saneamento doméstico e pluvial. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - 21.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2007 
 
 

1753 - Presente proposta da 21ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, constituída 

pelas seguintes alterações: 
 
18ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2007, no valor de 157.487,00 euros nos 
reforços e 157.487,00 euros nas anulações; 
17ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2007 no valor de 18.143,00 euros 
nos reforços e 18.143,00 euros nas anulações. 
18ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2007 no valor de 34.496,00 euros 
nos reforços e 65.495,47 euros nas anulações. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 21ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, nos termos da alínea d), do n.º 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do PS, que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstivémo-nos porque não tivemos oportunidade de analisar o documento da modificação 

hoje entregue na reunião. Esta é a 21ª modificação, até ao fim do ano ainda aparecerão outras 

mais, o que significa que, por mês, em média, se dão duas ou mais alterações ao Orçamento. 
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Faço votos que o próximo orçamento seja elaborado com maior rigor, de forma a não 

andarmos em constantes alterações que desvirtuam as acções e valores do inicial.�  

 
 

4 - LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2007 A COBRAR EM 

2008 

 

 
1754 - De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro, Lei das Finanças Locais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do 

art.º 14.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal. 
 
De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei das 

Finanças Locais, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite 

máximo de 1.5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua 

área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título 

principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território. 
 
Ainda de acordo com o número 4 do art.º 14.º da referida lei, a Assembleia Municipal pode, por  
proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 euros. 
 
Assim, considerando que: 
 

a) A fixação da taxa da derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, irá 

permitir a arrecadação de receita ao Município da Marinha Grande a qual visará 

reforçar a capacidade do município em realizar obras estruturantes, tão necessárias ao 

concelho, como seja o caso de uma nova Piscina Municipal e das variantes. 
b) A fixação legal da taxa da derrama em 1,5% (valor máximo) face à taxa anterior de 

10%, implicou uma redução na proporção de 25 para 15, ou seja, de aproximadamente  

menos 40% nesta fonte de receita municipal para o ano de 2008; 
c) São graves e notórias as dificuldades financeiras sentidas diariamente por todas as 

micro, pequenas e médias empresas que se vêm deparando com a crescente redução das 

suas vendas num mercado globalizado e cada vez mais competitivo, bem como dos 
apoios do Estado, em especial os comerciantes que vêem a sua clientela �fugir� para 

outros centros comerciais mais atractivos e com maior oferta; 
d) Se impõe a necessidade de adoptar medidas correctivas de discriminação positiva 

relativamente às empresas com menores recursos, que induzam a criação e manutenção 

de postos de trabalho no nosso concelho, 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei 

n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da 

derrama relativa ao ano de 2007 a cobrar em 2008, fixando-a em: 

 

1) 1,5% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um 
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volume de negócios superior a 150.000�, nos termos do disposto no art.º 14.º da 

Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro; 

2) 0,75% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), que no ano anterior registem 

um volume de negócios que não ultrapasse os 150 000�, nos termos do disposto no 

art.º 14.º n.º 4 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. 

 

Mais delibera submeter a presente proposta a apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal para que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao 

ano de 2007, a cobrar em 2008, nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada em anexo pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do PS, que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Na Marinha Grande, concelho de fortes lutas e conquistas sociais, o lançamento facultativo, 

de uma taxa sobre os lucros foi, quase sempre, uma medida unânime entre as forças políticas, 

na medida em que se entende que a responsabilidade social e comunitária das empresas é um 

valor inquestionável. Esta taxa era normalmente acompanhada ou até mesmo consignada a um 

conjunto de obras estruturantes para o concelho, prática que este executivo abandonou. 

Desta vez, havendo uma alteração do modelo e método de cálculo justificava-se que a 

coligação PCP/PSD tivesse ouvido os Vereadores do PS e, todos em conjunto, pudéssemos ter 

chegado a um entendimento comum sobre esta matéria, sustentando-a para o futuro em nome 

dos interesses do concelho e da garantia de uma receita justa para suprir as necessidades da 

população. Ora nada disso foi feito. Na verdade, este remodelado executivo municipal afasta e 

discrimina os vereadores do PS não nos ouvindo quando está legalmente a isso obrigado, 

marginalizando-os da discussão importante para o concelho. Por isso, nada nos é dito quanto 

aos valores a arrecadar com esta nova fórmula de cálculo (nem sabemos se a Câmara sabe) 

quando o poderia muito bem saber, caso tivessem solicitado os elementos ao ministério das 

finanças que é quem arrecada esta receita e pode esclarecer a Câmara. Portanto, o valor da 

taxa lançada é este mas poderia ser qualquer outro, sem qualquer critério ou sustentabilidade, 

podendo pôr em causa (ou não) quer a receita do município, quer as empresas a tributar. Por 

referência aos anos anteriores, não sabemos se a receita baixa ou sobe e o executivo tinha a 

obrigação de saber, pelo menos com os valores de referência reputados ao ano de 2006. este 

aspecto era  de primordial importância para aferir o conjunto de taxas a lançar, 

designadamente baixa da taxa do IRS, sem fazer diminuir a receita da câmara, já que, pelos 

dados existentes, a receita do IMI subiu muito e prevê-se arrecadar uma receita ainda maior 

através da criação do recente imposto de circulação automóvel. 

Para os vereadores do PS é preferível reduzir o valor do IRS das famílias da Marinha Grande, 

aplicando assim a majoração até 5% que a lei permite, do que reduzir a tributação dos lucros 

das empresas. Entre aplicar uma taxa aos lucros das empresas ou ao IRS dos trabalhadores, 

preferiríamos que a primeira tivesse sido escolhida porque é socialmente mais justa. 

Porque não vimos definida esta opção por parte do executivo PCP/PSD e porque não foram 

apresentados quaisquer dados, os vereadores do PS só podem abster-se nesta votação.� 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Propusemos e aprovamos a aplicação da taxa de 1,5% às empresas com lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC que no ano anterior registem volume de negócios superior a 
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150.000� e de 0,75% às empresas com lucro tributável sujeito e não isento de IRC que no ano 

anterior registem volume de negócios que não ultrapasse esse valor porque consideramos que 

na actual situação de crise económica de longa duração que tem provocado uma fortíssima 

erosão na economia local e nacional, a discriminação positiva traduzida nesta proposta nos 

permite aplicar uma medida de correcção das desigualdades sociais que, a nosso ver, se 

justifica, sobretudo, no mundo das pequenas e micro empresas, muitas delas de natureza 

familiar, e que têm um papel de grande relevo na nossa estrutura económica e social. 

A aplicação da derrama terá como objectivo fazer face às necessidades de investimento de 

natureza estratégica para o concelho. Caso venhamos a conseguir, como a população 

marinhense  anseia há muitos anos, a desafectação da área necessária para proceder à 

expansão da Zona Industrial da Marinha Grande que constitui, por ventura, o objectivo mais 

prioritário da gestão municipal, tal absorverá, não a receita arrecadada com a aplicação 

destas taxas de derrama, mas o equivalente a várias derramas dos anos vindouros. 

Optámos por aplicar a taxa máxima de 1,5% às empresas com mais de 150.000� de lucro e 

não uma taxa inferior na medida em que num exercício de simulação dos valores expectáveis 

com a aplicação desta taxa comparativamente com a anterior taxa máxima de 10% se 

registará desde logo uma quebra potencial de 40% na receita a arrecadar pela Câmara. 

A decisão relativa à taxa variável de IRS, como é sabido, apenas pode ser tomada para o ano 

de 2009, constituindo portanto uma matéria extemporânea.  

Não tenho memória de que em 12 anos de gestão do Partido Socialista os Vereadores da 

Coligação Democrática Unitária tenham sido chamados a participar na definição da proposta 

da taxa de derrama a aplicar.� 

 

O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu para subscrever a declaração do Sr. Presidente, o 

que foi aceite. 

         

 
5 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 104/07 � AP/Dif - AUDITORIA EXTERNA E 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DE 2007 DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE  

 
 
1755 - Presente o processo de aquisição n.º 104/07 � AP/DIF, relativo  à contratação de 
serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas de 2007 do Município da 

Marinha Grande, acompanhado de relatório de apreciação das propostas e de despacho do Sr. 

Presidente da Câmara datado de 10-12-2007, na sequência de consulta prévia desencadeada nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 81.º do DL 197/99 de 8 de Junho. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório de análise que o 

acompanha, delibera, nos termos do n.º 2 do art.º 48.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro 

propor à Assembleia Municipal da Marinha Grande a adjudicação do serviço de 

Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas de 2007 do Município da Marinha 

Grande à Dr.ª Ana Calado Pinto pelo montante de 15.000 euros, acrescidos de IVA à taxa 

de 21%, por ser a proposta que apresenta o mais baixo preço. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA VENDA A DINHEIRO N.º 41 DO 

PARQUE DE CAMPISMO DA VIEIRA 
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1756 - Presente informação n.º 13/SN/2007 da secção de contabilidade e informação do 
funcionário afecto ao Parque de Campismo, a solicitar a restituição do valor de 9,20 �, referente 

a uma tenda, 2 adultos e 1 carro, incluídos na venda a dinheiro n.º 41 de 09 de Julho, pelo dia 

de estadia pago e não utilizado. 
  
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera aceitar a restituição 

da importância supra referida. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - ANULAÇÃO DE GUIAS EMITIDAS EM DUPLICADO 

 
 
1757 - Presente informação 32/AF/2007 de 2007/09/27, da Secção de Taxas e Licenças com o 

seguinte teor: 
 
�A Secção de Taxas e Licenças é responsável pela emissão das guias de receita da prestação 

de serviço de controlo metrológico, mais propriamente a aferição de balanças.  

 

A facturação desta receita, é feita mediante apresentação pelo requerente de cópia do recibo 

emitido pelo funcionário da Câmara responsável pelo serviço de metrologia, no dia da 

prestação do serviço, ou do original entregue na Secção de Taxas e Licenças pelo referido 

funcionário, no dia seguinte ao da sua prestação. 

 

Quando existe uma desatenção por parte do serviço emissor da receita, e não é confrontado o 

documento entregue pelo funcionário da Câmara, com as guias de receita anteriormente 

emitidas, pode ocorrer a duplicação de facturação, originando a emissão de duas guias de 

receita para o mesmo contribuinte e para o mesmo serviço. 

 

No caso em análise foi o que aconteceu, dando origem à duplicação de guias de receita nos 

nomes dos contribuintes que a seguir se enumeram e das quais se anexam cópias: 

 Maria Júlia Nunes Miguel, guia de receita n.º 3464 de 04-04-2007; 

 Maria Jorge Duarte, guia de receita n.º 3593 de 09-04-2007; 

 Otília Vieira Ferreira Nunes, guia de receita n.º 4614 de 11-05-2007; 

 Francisco José Freitas Ferreira Barros, guia de receita n.º 4881 de 25-05-2007. 

 

Face ao exposto, propõe-se a anulação das guias de receita supra citadas uma vez que a 

receita foi arrecada na Tesouraria pelas guias n.º 3445 de 04-04-2007, 3499 de 05-04-2007, 

4570 de 09-05-2007 e 4846 de 23-05-2007, respectivamente.� 

 

A Câmara depois de analisar a informação, delibera anular as guias de receita referidas, 

por terem sido emitidas em duplicado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 
1758 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- Cecília dos Santos Oliveira, solicita autorização para revestimento em pedra mármore e 

construção de murete nas sepulturas temporárias nºs 1876 e 1960 do cemitério de Casal Galego 

� registo de entrada n.º 9766 de 12 de Novembro de 2007; 
 
- Manuel Fernandes, solicita autorização para colocação de lápide e construção de murete, nas 

sepulturas temporárias nºs 1858 e 1913 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
10130 de 20 de Novembro de 2007; 
 
- Mariete de Freitas Mota, solicita autorização para colocação de lápide e construção de 

murete, na sepultura temporária n.º 1968 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 
10131 de 20 de Novembro de 2007; 
 
- António da Cunha Brazão, solicita autorização para revestimento em pedra mármore na 

sepultura temporária n.º 1795 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 10132 de 

20 de Novembro de 2007; 
 
- Maria Graciete Feteira Gil, solicita autorização para colocação de lápide na sepultura 

temporária n.º 1939 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada n.º 10209 de 22 de 

Novembro de 2007. 
 
Considerando que: 

  
- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que o 
pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado pela 

Câmara Municipal; 
 

- Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. nº 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 

- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo referido 

no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor,  
revertendo para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. n.º 4 do artigo e 

Regulamento citado). 
 
A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º n.º 7 

alínea d) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º n.º 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, dos revestimentos 

solicitados. 

Mais delibera informar os requerentes que findo os 3 anos, e caso estejam terminados os 

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á  à exumação das ossadas, 
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sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



9 - �OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DA IGREJA DE PICASSINOS 

PARA CANTINA ESCOLAR� � AJUSTE DIRECTO N.º 38/06 � DEEM - RECEPÇÃO  

PROVISÓRIA 

 
 
1759 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  
�Areil, Soc. de Construções e Artefactos de Cimento, Lda�, com sede em Ponte da Pedra, 

Leiria. 
 
 A Câmara 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 provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec.-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





10 - �SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS NO BLOCO 5 DA EX-FUNDAÇÃO SALAZAR� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 04/07 � DEEM - RECEPÇÃO  PROVISÓRIA 
 
 
1760 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Areil, Soc. de Construções e Artefactos de Cimento, Lda�, com sede em Ponte da Pedra, 

Leiria. 
 
A Câmara 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 provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º do Dec-Lei n.º 59/99 de 

02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - �APLICAÇÃO DE DELIMITADORES EM DIVERSOS ARRUAMENTOS DO 

CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE� � AJUSTE DIRECTO N.º 29/06 - 

DIRM -  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 

1761 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Asibel, Construções, S.A.�, com sede em Casal do Arqueiro, Batalha. 
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A Câmara 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 provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





12 - �COLECTOR DOMÉSTICO NA TRAVESSA DA BINA � GUARDA NOVA� � 

AJUSTE DIRECTO N.º 07/07 �  DIRM - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
1762 - Presente Auto de Recepção Provisória, da obra indicada em epígrafe, adjudicada à 

Firma  �Pinto & Braz, Lda �, com sede em Barracão, Colmeias. 
 
A Câmara 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 provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - �EXECUÇÃO DE PINTURA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DA 

EPAMG� - AJUSTE DIRECTO N.º 32/07 - DEEM �  RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

 
 
1763 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra indicada em epígrafe, adjudicada à Firma  

�Pintaculis, Lda, Comércio e Aplicação de Madeiras e Tintas�, com sede em Rua do Lagoeiro, 

33, Coucinheira, Amor. 
 
A Câmara 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 provisoriamente a obra 

referenciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 219º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - �REFORMULAÇÃO DA PRACETA PINHAL DO REI E TROÇO FINAL DA 

EN242-2� CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2006 � DIRM -  TRABALHOS A MENOS 

 

1764 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/22/07, propondo a aprovação de trabalhos 

a menos referentes à empreitada �Reformulação da Praceta Pinhal do Rei e Troço Final da EN 

242-2�. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou aprovar trabalhos a menos no valor de 

7.649,75� (sete mil seiscentos e quarenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) na 

empreitada �Reformulação da Praceta Pinhal do Rei e Troço Final da EN 242-2� 

adjudicada à firma �Lenaprédio, Lda.�, de acordo com o artigo 28º do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS� CONCURSO LIMITADO N.º 01/2006 � DIRM � TRABALHOS A 

MENOS 

 
 
1765 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/23/07, propondo a aprovação de trabalhos 

a menos referentes à empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 

DAS FIGUEIRAS�. 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou aprovar trabalhos a menos no valor de 

11.323,20� (onze mil trezentos e vinte e três euros e vinte cêntimos) na empreitada 

�BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS� adjudicada à 

firma �Construções António Leal, SA.�, de acordo com o artigo 28º do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2006 � 

DIRM � APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS 
 

 

1766 - Presente ofício com entrada n.º9385 de 30 de Outubro e informação da DIRM com a ref. 
smv/29/07, propondo a aprovação do plano de trabalhos e plano de pagamentos referentes à 

empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS�. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou aprovar o plano de trabalhos e plano 

de pagamentos apresentado, da empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� 

adjudicada à firma �Transbarqueiro, Lda.�, de acordo com o artigo 160º, n.º2 e n.º3, do 

Decreto-Lei n.º59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DAS TRUTAS � PRORROGAÇÃO  GRACIOSA 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

 
 
1767 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/41 e data de 04/12/2007, que fica 

anexa e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido na qual se propõe o indeferimento 

do pedido de prorrogação graciosa de prazo de execução da obra, formulado pelo empreiteiro. 
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A Câmara, concordando com a informação de ref.ª LF/07/41, que se anexa (Anexo 1) e se 

dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera indeferir a prorrogação 

graciosa de prazo de execução da empreitada solicitada pelo empreiteiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 

GRANDE � 2.ª FASE - SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS 

 
 
1768 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/40 e data de 04/12/2007, em que se 

propõe a aprovação da suspensão parcial dos trabalhos referentes às especialidades de 

electricidade, telecomunicações e AVAC da empreitada �Construção do Centro Empresarial da 

Marinha Grande � 2.ª fase� à empresa �Telhabel, SA�. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/40, que se anexa 

(Anexo 2) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto no artigo 186.º, n.º 1, do DL 59/99 de 2 de Março aprovar a suspensão parcial 

dos trabalhos relativos às especialidades de AVAC, Electricidade e Telecomunicações pelo 

período de 60 dias, com efeitos desde 03/12/2007 da empreitada �Construção do Centro 

Empresarial da Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - REVISÃO DE PREÇOS (PROVISÓRIA) DA EMPREITADA �CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE � 2ª FASE� 

 

 
1769 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/07/42 datada de 05/12/2007, em que se 
propõe a aprovação da revisão de preços provisória no valor de 4.959,39� + IVA à empresa 

�Telhabel, SA�  da empreitada �Construção do Centro Empresarial da Marinha Grande�. 
 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/07/42, que se anexa 

(Anexo 3) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do art.º 199.º do DL n.º 59/99 de 2 

de Março e o DL n.º 6/2004 de 6 de Janeiro aprovar a revisão de preços provisória  no 

valor de 4.959,39 � à empresa �Telhabel, SA� da empreitada de �Construção do Centro 

Empresarial da Marinha Grande � 2.ª fase�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS SITIAS � CEDÊNCIA DE TERRENO DOS 

SENHORES JOSÉ DO FETAL FERREIRA, ANTOINE CHRISTIAN DO ROSÁRIO E 

ISIDRO PEREIRA RODRIGUES   
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1770 - Por Despacho do Sr. Vice-presidente, foi adjudicada em 10 de Agosto de 2004 a 
empreitada de «Beneficiação da Rua das Sitias». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se 
necessário solicitar a cedência de diversos terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade dos Senhores José do Fetal Ferreira, Antoine Christian do Rosário e Isidro 

Pereira Rodrigues, que confronta a Norte com Manuel Francisco Marques Junior, a Sul com 
Caminho, a Nascente com Caminho e a Poente com José Fernando, com artigo matricial n.º 

6100. Os proprietários do imóvel, concordou com a cedência do terreno (337,5 metros 

quadrados) solicitando que a área cedida conte para índices de construção. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 337,5 metros quadrados, do prédio de que são donos os Senhores 

José do Fetal Ferreira, Antoine Christian do Rosário e Isidro Pereira Rodrigues inscrito 

na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 6100,  que confronta a Norte 

com José do Fetal Ferreira e outros, a Sul com Rua das Sitias, a nascente com Rua 4 e a 

poente com Rua das Sitias, para o alargamento da Rua das Sitias, que passa a integrar o 

domínio público, obrigando-se que a área cedida conte para índices de construção, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

assinada pelos proprietários e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por 

reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - FIGUEIRAS� CEDÊNCIA DE TERRENO DOS 

SENHORES JOSÉ DO FETAL FERREIRA, ANTOINE CHRISTIAN DO ROSÁRIO E 

ISIDRO PEREIRA RODRIGUES   

 
 
1771 - A Câmara adjudicou em 08 de Fevereiro de 2007 a empreitada de «Beneficiação da Rua 

4  - Figueiras». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar a cedência de 

diversos terrenos. 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade dos Senhores José do Fetal Ferreira, Antoine Christian do Rosário e Isidro 

Pereira Rodrigues, que confronta a Norte com Manuel Francisco Marques Junior, a Sul com 
Caminho, a Nascente com Caminho e a Poente com José Fernando, com artigo matricial n.º 

6100. Os proprietários do imóvel, concordou com a cedência do terreno (125,80 metros 

quadrados) solicitando que a área cedida conte para índices de construção. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 125,80 metros quadrados, do prédio de que são donos os Senhores 

José do Fetal Ferreira, Antoine Christian do Rosário e Isidro Pereira Rodrigues inscrito 

na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com o n.º 6100,  que confronta a Norte 

com Rua 4, a Sul com Rua4, a nascente com Rua 4 e a poente com José do Fetal Ferreira e 

outros, para o alargamento da Rua 4, que passa a integrar o domínio público, obrigando-

se que a área cedida conte para índices de construção, conforme consta da ficha anexa 
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(Anexo 5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo 

Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SENHORA NÉLIA CRISTINA DA 

SILVA SANTOS 

 
 
1772 - Através de despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02 de Maio de 2006 foi 

adjudicada a empreitada de «Beneficiação da Rua Grupo Desportivo e Recreativo das 

Figueiras». Para que a obra se pudesse realizar tornou-se necessário solicitar a cedência de 

terrenos. 
 
Presente ficha dos Serviços Técnicos relativa a acordo para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade da Senhora Nélia Cristina da Silva Santos, que confronta a Norte com 

Maria Idalina Rosa da Silva Sã, a Sul com Abílio da Silva Gaspar, a Nascente com Estrada e a 

Poente com Estrada, com artigo matricial n.º 6223. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (49,16 metros quadrados), solicitando a construção do muro da área a ceder 

no alinhamento de topo a topo dos muros existentes e com a altura do muro existente (50 a 
60cm acima do passeio); construção de lugar de cargas e descargas frente ao Edifício � Parque 

Sol� (Estrada da Nazaré, junto à BP). 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 49,16 metros quadrados, do prédio de que é dono a Senhora Nélia 

Cristina da Silva Santos, inscrito na matriz predial da freguesia da Marinha Grande com 

o n.º 6223,  que confronta a Norte com Nélia Cristina da Silva Santos, a Sul com Estrada, 

a nascente com Estrada  e a poente com Estrada. Os termos da cedência desta parcela de 

terreno para o alargamento da Rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, que 

passa a integrar o domínio público, estabelece a construção do muro da área a ceder no 

alinhamento de topo a topo dos muros existentes e com a altura do muro existente (50 a 

60cm acima do passeio); construção de lugar de cargas e descargas frente ao Edifício � 

Parque Sol� (Estrada da Nazaré, junto à BP), de conta da Câmara, conforme consta da 

ficha anexa (Anexo 6) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS DO 1º 

CEB DO CONCELHO � DOAÇÃO DE BENS DIVERSOS 
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1773 - Presente informação nº38, de 28/11/2007, do Sector de Educação da Divisão de Acção 

Social e Desporto, na qual é proposta a aceitação por parte desta autarquia de 
bens/equipamentos doados a Escolas 1º Ciclo e Jardins de Infância da Rede Pública existentes 

no Concelho, que foram doados durante o presente ano lectivo. 
 

A Câmara Municipal analisou a informação e atendendo que estes equipamentos podem 

contribuir para a melhoria das condições dos referidos estabelecimentos de ensino 

delibera, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5 � A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar as seguintes doações: 
 

Escola Básica do 1º Ciclo da Várzea 
 

Designação Valor (�) 

Balança Digital 500g/0,1g 55,00 
 

Escola Básica do 1º Ciclo de Amieirinha 
 

Designação Valor (�) 

Leitor de DVD Mitsai 38,00 
Frigorífico TENSAI 195,00 
 
 

Jardim de Infância da Várzea 
 

Designação Valor (�) 

Impressora HP OfficeJet J5780 187,55 
Impressora HP OfficeJet J5780 187,55 
Computador 701,32 
Monitor TFT 17� 170,00 
Teclado 16,00 
Rato 9,00 
Par de Colunas de Computador 13,00 
 
 

Jardim de Infância das Trutas 
 

Designação Valor (�) 

Máquina de Café Expresso Briel 99,00 
 
 

Jardim de Infância da Moita 
 

 Designação  Valor (�) 

Frigorífico Whirlpool ARC 2910  220,17 
Mini Forno Ariete 920 131,31 
6 Computadores HP Vectra Vei8 190,00(cada) 
1 Monitor Compaq V570 50,00 
1 Monitor Unisys EVG 50,00 
1 Monitor Siemens Farb 50,00 
3 Monitores HP D2828A 50,00(cada) 
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6 Teclados HP 6,00(cada) 
5 Ratos HP 4,00(cada) 
1 Rato Microsoft 4,00 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS 

 

 

1774 - Presente informação n.º 39 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 28/11/2007 sobre processo de atribuição de subsídio escolar aos 

alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho da Marinha 

Grande, ao abrigo do Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

(19 165/2007). 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 

Câmara Municipal comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme prevê a 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ainda em conformidade com o Despacho do Gabinete 

do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera atribuir no âmbito da acção 

social escolar, um subsidio individual e único no valor de 50� aos seguintes alunos: 

 

- Joana Leonilde Barreiro Bernardo � Jardim-de-infância da Amieirinha 

- Rafael Ezequiel Ferreira � Jardim-de-infância da Várzea 

- Neuza Pereira Costa � Jardim-de-infância das Trutas 

- Daniela Alexandra Pereira de Oliveira � EB1 António Vitorino 

- Renato Miguel de Sousa Costa � Jardim-de-infância da Pedrulheira 

 

Estes apoios têm cabimento na rubrica 040802 das acções 2007/A/9 e 2007/A/10. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DO INQUILINO AMILCAR 

MANUEL MATOS SARAIVA, RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.º 99, 

LOTE 22, CAMARNAL 

 
 
1775 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 29/11/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual do valor 

da renda do imóvel mencionado em epígrafe.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

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

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, concordar com a actualização do valor da renda para 101,87 � (cento e um euros 

e oitenta e sete cêntimos), a partir de Janeiro de 2008. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA MARIA 

SUSETE DE JESUS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA AVENIDA DA LIBERDADE 

BLOCO L 4.º ESQUERDO, CASAL DE MALTA 

 
 

1776 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 29/11/2007, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual do valor 
da renda do imóvel mencionado em epígrafe.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

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

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, concordar com a actualização do valor da renda para 19,12� (dezanove euros e 

doze cêntimos), a partir de Janeiro de 2008. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, BLOCO 30 2.º D, 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE JOSÉ VENÂNCIO DE OLIVEIRA CARVALHO 
 
 
1777 - Presente requerimento de José Venâncio de Oliveira Carvalho, residente na Rua General 
Humberto Delgado bloco 30 2.º D, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 4768 datado de 

04 de Maio de 2005, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 
transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE), onde ficou definido um conjunto de 
procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , 
datada de 05/1272007 onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do 

disposto no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos 

Decretos-lei n.º 288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
05/12/2007 , onde se propõe a venda do imóvel, sito em Rua General Humberto Delgado, bloco 

30 2.º D, Casal de Malta, a  José Venâncio de Oliveira Carvalho, pelo valor de 5 510,76� (cinco 

mil quinhentos e dez euros e setenta e seis cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 
288/93, de 20 de Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
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A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art.º  64º, n.º 1, 

alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra G, correspondente ao 

3.º piso frente esquerdo (segundo andar), lado sul, destinada a habitação, tipo T3, do 

prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua General 

Humberto Delgado, bloco 30, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho 

sob o número 07817/210693 G, registada a fracção a favor do Município da Marinha 

Grande afecta ao regime de propriedade horizontal e inscrita na matriz sob o artigo 

13482 pelo valor de 5510,76� (cinco mil quinhentos e dez euros e setenta e seis cêntimos), 

fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este 

valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema 

remuneratório da função pública, ao Sr. José Venâncio de Oliveira Carvalho, residente 

na Rua General Humberto Delgado Bloco 30 2.º D, Casal de Malta com o N.I.F. 

112678840, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





28 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JOÃO PEREIRA CORREIA, BLOCO 1 R/C A, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE MARIA ISABEL MOTA SILVA 
 
 
1778 - Presente requerimento de Maria Isabel Mota Silva, residente na Rua João Pereira 

Correia bloco 1 R/C A, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 4398, datado de 26 de Abril 

de 2005, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE), onde ficou definido um conjunto de 

procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 26/11/2007, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
27/11/2007 , onde se propõe a venda do imóvel, sito em Rua João Pereira Correia, bloco 1 R/C 

A, Casal de Malta, a  Maria Isabel Mota Silva, pelo valor de 2729,16� (dois mil setecentos e 
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vinte e nove euros e dezasseis cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 

de Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, n.º 1, alínea 

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra P, correspondente ao 2.º piso 

frente esquerdo (rés-do-chão), lado poente, destinada a habitação, tipo T3, do prédio 

urbano constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua João Pereira 

Correia bloco 1, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o 

número 07816/210693 P, registada a fracção a favor do Município da Marinha Grande 

pela inscrição G-1, afecta ao regime de propriedade horizontal nos termos da inscrição F-

1 (P), inscrita na matriz sob o artigo 13480 �P� pelo valor de 2729,16� (dois mil setecentos 

e vinte e nove euros e dezasseis cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 

288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das 

carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, à Sr.ª Maria 

Isabel Mota Silva, residente na Rua João Pereira Correia Bloco 1 R/C A, Casal de Malta, 

com o N.I.F. 121 028 445, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





29 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, BLOCO 32 R/C C, 

CASAL DE MALTA, A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA NEVES FERNANDES 
 
 
1779 - Presente requerimento de Maria de Fátima Neves Fernandes, residente na Rua General 

Humberto Delgado bloco 32 R/C C, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 4738, datado de 

04 de Maio de 2005, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE), onde ficou definido um conjunto de 

procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , 
datada de 26/11/2007, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do 

disposto no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos 

Decretos-lei n.º 288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
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Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
27/11/2007, onde se propõe a venda do imóvel, sito em Rua General Humberto Delgado, bloco 

32 R/C C, Casal de Malta, a Maria de Fátima Neves Fernandes, pelo valor de 360,00� 

(trezentos e sessenta euros), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto e 

dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, n.º 1, alínea 

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra O, correspondente ao 1.º piso 

tardoz direito (rés-do-chão), lado norte, destinada a habitação, tipo T2, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua General Humberto 

Delgado bloco 32, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o 

número 7818/210693-O, registada a fracção a favor do Município da Marinha Grande 

pela inscrição G-1, afecta ao regime de propriedade horizontal nos termos da inscrição F-

1 (P), inscrita na matriz sob o artigo 13482�G� pelo valor de 360,00� (trezentos e sessenta 

euros), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, uma vez 

que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do 

sistema remuneratório da função pública, à Sr.ª Maria de Fátima Neves Fernandes, 

residente na Rua General Humberto Delgado, bloco 32 R/C C, Casal de Malta, com o 

N.I.F. 137 817 029, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 
A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





30 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM BAIRRO DO CAMARNAL N.º 21, ORDEM, A FAVOR DE JOSÉ 

BERNARDINO CARVALHO GREGÓRIO 
 
 
1780 - Presente requerimento de José Bernardino Carvalho Gregório, residente no Bairro do 

Camarnal n.º 21, Ordem, com registo de entrada n.º 9709, datado de 11 de Outubro de 2006, 

solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE), onde ficou definido um conjunto de 

procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , 
datada de 26/11/2007, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do 
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disposto no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos 

Decretos-lei n.º 288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
27/11/2007, onde se propõe a venda do imóvel, sito em Bairro do Camarnal n.º 21, Ordem, a 

José Bernardino Carvalho Gregório, pelo valor de 3 422,40� (três mil quatrocentos e vinte e 

dois euros e quarenta cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, n.º 1, alínea 

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

Janeiro, alienar o prédio urbano situado no Bairro do Camarnal, lote 21, n.º 21, 

constituído por casa de rés-do-chão para habitação e logradouro, descrito na  

Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o número 10076/170696, registada a 

fracção a favor do Município da Marinha Grande pela inscrição G-1 (PM), inscrita na 

matriz sob o artigo 12455 pelo valor de 3 422,40� (três mil quatrocentos e vinte e dois 

euros e quarenta cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 

de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 

regime geral do sistema remuneratório da função pública, ao Sr José Bernardino 

Carvalho Gregório, residente no Bairro do Camarnal n.º 21, Ordem, com o N.I.F. 132 554 

240, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 
A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



31 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA 4 BLOCO 5 2.º C, CASAL DE MALTA, A FAVOR DE 

FRANCISCO BARBOSA AMADO 

 

 

1781 - Presente requerimento de Francisco Barbosa Amado, residente na Rua 4 bloco 5 2.º C, 

Casal de Malta, com registo de entrada n.º 10 911, datado de 17 de Novembro de 2006, 

solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 
transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE)�, onde ficou definido um conjunto 
de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , 
datada de 05/12/2007, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do 
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disposto no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos 

Decretos-lei n.º 288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
05/12/2007, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua 4 Bloco 5 2.º C, Casal de Malta, a 

Francisco José Barbosa Amado, pelo valor de 3 985,20� (três mil novecentos e oitenta e cinco 

euros e vinte cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto e dos 

critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, n.º 1, alínea 

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra H, correspondente ao 3.º piso 

tardoz esquerdo (segundo andar), lado sul, destinada a habitação, tipo T3, do prédio 

urbano constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua 4 bloco 5 2.º C, 

descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o número 

07819/210693H, registada a fracção a favor do Município da Marinha Grande e inscrita 

na matriz sob o artigo 13 483 pelo valor de 3985,20� (três mil novecentos e oitenta e cinco 

euros e vinte cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 

regime geral do sistema remuneratório da função pública, ao Sr. Francisco Barbosa 

Amado, residente na Rua 4 bloco 5 2.º C com o N.I.F. 137769199, celebrando para tal a 

respectiva escritura pública.  

 

A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

32 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 8 1.º DIREITO, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE ORFINA DE OLIVEIRA RUIVO 
 
 
1782 - Presente requerimento de Orfina de Oliveira Ruivo, residente na Praceta da Liberdade 
bloco 8 1.º direito, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 5983, datado de 02 de Junho de 

2005, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE)�, onde ficou definido um conjunto 

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
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 Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , 
datada de 05/12/2007, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do 

disposto no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-lei n.º 288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
05/12/2007, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Praceta da Liberdade, bloco 8 1.º 
direito, Casal de Malta, a Orfina de Oliveira Ruivo, pelo valor de 2 073,72� (dois mil e setenta 

e três euros e setenta e dois cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, n.º 1, alínea 

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra E, correspondente ao 2.º piso 

direito (primeiro andar), lado nascente, destinada a habitação, tipo T4, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Praceta da Liberdade bloco 

8 1.º Direito, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho 

sob o número 07835/210693-E, registada a fracção a favor do Município da Marinha 

Grande e inscrita na matriz sob o artigo 13431 pelo valor de 2073,72� (dois mil e setenta e 

três euros e setenta e dois cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 

288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das 

carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, à Sr.ª Orfina de 

Oliveira Ruivo, residente na Praceta da Liberdade, bloco 8 1.º direito, Casal de Malta, 

com o N.I.F. 116958154, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 3 3.º ESQUERDO CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE ADELINO FERNANDO DOS SANTOS CARIDADE 
 
 
1783 - Presente requerimento de Adelino Fernando dos Santos Caridade, residente na Praceta 
da Liberdade bloco 3 3.º Esquerdo, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 4776, datado de 

10 de Maio de 2006, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE)�, onde ficou definido um conjunto 

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
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Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 05/12/2007, onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
05/12/2007, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Praceta da Liberdade, bloco 8 1.º 
direito, Casal de Malta, a Orfina de Oliveira Ruivo, pelo valor de 3 420,00� (três mil 

quatrocentos e vinte cêntimos), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

Agosto e dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, n.º 1, alínea 

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra B, correspondente ao 4.º piso 

esquerdo (terceiro andar), lado nascente, destinada a habitação, tipo T3, do prédio 

urbano constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Praceta da 

Liberdade bloco 3 3.º Esquerdo, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo 

Predial deste concelho sob o número 07830/210693-B, registada a fracção a favor do 

Município da Marinha Grande e inscrita na matriz sob o artigo 13 436, pelo valor de 3 

420,00� (três mil quatrocentos e vinte euros), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 

das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, ao Sr. Adelino 

Fernando dos Santos Caridade, residente na Praceta da Liberdade, bloco 3 3.º Esquerdo, 

Casal de Malta, com o N.I.F. 109842871 celebrando para tal a respectiva escritura 

pública.  

 
A referida venda fica sujeita ao ónus de inalienabilidade durante cinco anos subsequentes 

à aquisição, conforme previsto no art.º 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, ficando o 

Município dispensado da apresentação da licença de utilização no acto da celebração da 

respectiva escritura pública, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril e art.º 1º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de Julho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

34 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18/10/2007 COM A 

EPÍGRAFE: �APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

PROTOCOLO PARA APOIO FINANCEIRO.� REAPRECIAÇÃO DO ASSUNTO COM 

TOMADA DE NOVA DELIBERAÇÃO: APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: 

APROVAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA ACTIVIDADES NO ANO DE 2007. 

 

 
1784 - Na reunião da Câmara Municipal de 18/10/2007 foi aprovada em minuta uma 
deliberação com a epígrafe: �Apoio à ASSOCIAÇÃO TOCANDAR: aprovação de minuta de 

protocolo para apoio financeiro.� 

 
Na acta da mesma reunião consta que a Câmara Municipal apreciou o assunto e deliberou 

�(�)autorizar a celebração de um protocolo, cuja minuta se anexa e faz parte integrante desta 
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deliberação, com a ASSOCIAÇÃO TOCANDAR contribuinte n.º 504934562, com sede na 

Quinta de Warnhagem � Fonte Santa � 2430 � 134 Marinha Grande, com vista à atribuição de 

um apoio financeiro anual de 6.000 � (seis mil euros), para apoio ao funcionamento regular 

das actividades no âmbito do objecto social da associação (�)�,  e foi aprovada por 
unanimidade. 
 

Considerando que: 

 
 Do referido protocolo constava, como parte integrante, e para além da autarquia e da 

Associação Tócandar, a Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte; 
 
 Segundo comunicação da Associação Tocándar datada de 04 de Dezembro de 2007 

(em anexo), � o Protocolo entre a Câmara Municipal da Marinha Grande, a Escola 

Secundária Calazans Duarte e a Associação Tocándar não pode ser viabilizado de 

momento, devido ao facto de a Direcção da Escola ter pretendido introduzir algumas 

alterações.� 

 
 Eventuais alterações a serem propostas terão de ser analisadas de novo pela Câmara 

Municipal e novamente deliberadas; 
 

 O protocolo consignava uma verba para apoio à actividade desenvolvida pela 

Associação Tocándar; 
 

 Que a não assinatura do protocolo inviabiliza a atribuição da verba, através daquele; 
 

 É do conhecimento geral que a Associação Tocándar desenvolveu a sua actividade 

durante o corrente ano de 2007, inclusive com a realização de vários espectáculos a 

convite Municipal ou incluídos nas actividades desenvolvidas pela autarquia; 
  

 A Associação Tocándar não recebeu, durante este ano, qualquer verba por parte da 
autarquia; 

 
 Os actos administrativos podem ser revogados por iniciativa dos órgãos competentes, 

ou a pedido dos interessados (art.º 138º CPA); 
 
 O acto de revogação deve revestir a forma legalmente prescrita para o acto revogado; 
 
 Estamos perante um acto administrativo livremente revogável, atento o disposto no 

artigo 140º do CPA, que preceitua que os actos administrativos que sejam válidos são 

livremente revogáveis, excepto quando: 
 

 Quando a sua irrevogabilidade resultar de vinculação legal; 
 Quando forem constitutivos de direitos ou de interesses legalmente protegidos; 
 Quando deles resultem, para a Administração, obrigações legais ou direitos 

irrenunciáveis; 
 

Ora, não se aplicando a este caso nenhum dos impedimentos citados, a Câmara 

Municipal, após apreciação dos elementos aqui referidos, delibera, nos termos da alínea 
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d) do n.º 7 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o preceituado nos artigos 

138º a 145º do CPA, revogar a deliberação de Câmara de 18/10/2007 que autorizou a 

celebração de um protocolo com a ASSOCIAÇÃO TOCANDAR com vista à atribuição de 

um apoio financeiro anual de 6.000 � (seis mil euros) para apoio ao funcionamento 

regular das actividades no âmbito do objecto social da associação. 
 
1785 -  A Câmara voltou a apreciar o assunto, e considerando que a ASSOCIAÇÃO 

TOCANDAR tem como objecto social a ocupação de tempos livres e a organização de 

actividades culturais e recreativas, nomeadamente no campo da música; considerando 

que a Associação tem vindo a promover diversas actividades no âmbito da cultura e da 

juventude desde há sete anos no concelho e em todo o país, o que levou à constituição 

formal de uma associação devidamente legalizada, sendo habituais parceiros da autarquia 

e das escolas do concelho; considerando que o projecto de actividades musicais e culturais 

em curso tem merecido um reconhecimento de âmbito nacional que engrandece o 

concelho e a sua actividade artística, considerando que é do conhecimento geral que a 

Associação Tocándar desenvolveu a sua actividade de forma regular durante o corrente 

ano de 2007, inclusive com a realização de vários espectáculos a convite Municipal ou 

incluídos nas actividades desenvolvidas pela autarquia; considerando que a Associação 

Tocándar não recebeu ainda, durante este ano, qualquer verba por parte da autarquia; 

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,  atribuir um apoio financeiro 

de 6.000 � (seis mil euros) à  ASSOCIAÇÃO TOCANDAR contribuinte n.º 504934562, 

com sede na Quinta de Warnhagem � Fonte Santa � 2430 � 134 Marinha Grande, para 

apoio ao funcionamento regular no ano de 2007 das actividades no âmbito do objecto 

social da associação. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 040701 da acção 2007/A/92. 

 

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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

35 - APOIOS À ACTIVIDADE DESPORTIVA � ÉPOCA 2007/2008 

 

 
1786 - Presente informação n.º 137/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 03/12/2007, dando conta de que a Câmara Municipal da Marinha Grande 
tem vindo a apoiar de forma sistemática as actividades das diversas e inúmeras entidades do 

concelho, no sentido de apoiar a actividade do movimento associativo desportivo e assim 
melhorar a oferta de actividades disponíveis para a população. 
 
Para regulamentar a atribuição de subsídios à actividade desportiva, foram aprovados os 

Critérios de Atribuição de Apoio à Actividade Desportiva em deliberação de Câmara datada de 

26/09/2002, que definiu para cada uma das entidades a apoiar um conjunto de critérios 
enquadradores desses apoios. 
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Mais informa que depois de obtidos junto de cada associação distrital de modalidade os 

elementos necessários para o cálculo dos subsídios, foi realizada a aplicação dos critérios, pelo 

que a informação anexa contém: a demonstração da aplicação dos critérios a cada clube, os 

clubes com Actividade Desportiva abrangida pelos critérios de financiamento e valor 

encontrado para a época desportiva 2007/2008, bem como os clubes em condições legais de 

beneficiar do subsídio à data desta informação e respectivo valor proposto do subsídio. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa (Anexo 7) e, considerando que as 

candidaturas foram apreciadas à luz do regulamento em vigor conforme deliberação de 

Câmara datada de 26/09/2002 e com base nas informações prestadas pelas associações 

distritais de modalidade, 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, 

atribuir um subsídio no valor respectivo a cada uma das entidades constantes no mapa 

seguinte, que são aquelas que reúnem à data de hoje as condições legais para atribuição 

de apoios financeiros por parte desta Câmara Municipal, valor esse referente à totalidade 

da época desportiva 2007/2008. 

 
Clubes com Actividade Desportiva 

abrangida pelos critérios de financiamento 
NIF Valor total 

do apoio em 

2007/2008 

Valor a 

transferir em 

2007 (4 meses 

-Setembro a 

Dezembro) 

Acçã

o do 

PAM 

em 

2007 

Valor a 

transferir 

em 2008 (6 

meses - 

Janeiro a 

Junho) 

Grupo Desportivo da Praia da Vieira 501721983 2.702,00 1.080,80 117 1.622,00 

Sport Lisboa e Marinha 501219340 15.384,00 6.153,60 122 9.230,40 

 
 

Uma vez que a época desportiva 2007/2008 se desenrola em dois anos civis, 2007 e 2008, o 

valor global dos subsídios respeitará essa distribuição, pelo que o valor a pagar no ano 

económico de 2007 diz respeito aos quatro meses de Setembro a Dezembro e o valor a 

pagar em 2008 diz respeito aos seis meses de Janeiro a Junho de 2008. 

 

Pelo exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera atribuir o valor total do 

subsídio referente à época 2007/2008, e delibera que o pagamento do valor do ano de 2007 

seja feito até ao final do mês de Dezembro de 2007 e que o pagamento do valor do ano de 

2008 seja feito até ao final do mês de Março de 2008. 

 

Todos os apoios constantes no mapa anterior têm cabimento na rubrica 06/040701 das 

acções respectivamente indicadas para cada entidade. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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O Sr. Vereador Dr. João Alfredo Marques Pedrosa esteve ausente durante a discussão e 

votação deste assunto, por se ter declarado impedido, nos termos do previsto no art.º 44º, 

n.º 1, alínea b) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o Presidente da 

Direcção do Grupo Desportivo da Praia da Vieira é seu irmão. 

 

 

36 - SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO DA BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E 

RECREIO DA PRAIA DA VIEIRA 

 
 
1787 - Presente informação n.º 138/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 05/12/2007, dando conta que Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da 

Vieira apresentou a esta autarquia a 16 de Novembro de 2007, através de ofício que se anexa, 

um pedido de apoio para comparticipação nas despesas da 3ª fase das obras de reedificação do 

seu edifício-sede, onde funcionam as actividades e os serviços do clube, nomeadamente para a 

aquisição de mobiliário e equipamento informático, que ascende a 17.778,83 �. 
 
 A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e, considerando a necessidade de 

aquisição de tal equipamento para concluir tais obras de adaptação e iniciar as 

actividades dirigidas aos sócios, delibera, ao abrigo da alínea a) 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, atribuir um subsídio de 7.000,00 � (sete mil euros) à Biblioteca de Instrução e 

Recreio da Praia da Vieira, contribuinte n.º 501 639 969, com sede no Largo 1º de Maio, 

Praia da Vieira, 2430 687 Vieira de Leiria, para comparticipar nas despesas para a 

aquisição de mobiliário e equipamento informático para o seu edifício - sede. 

 
Este apoio tem cabimento na rubrica 080701 da acção 2007/A/96. 

 

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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

37 - ADESER II: SUBSÍDIO PARA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE CRIANÇAS 

E JOVENS DESPROTEGIDOS NA MARINHA GRANDE 

 
 
Assunto retirado da reunião de Câmara. 
 
 
38 - PEDIDO DE APOIO DO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES � REVIVER O 

PASSADO� DA PRAIA DA VIEIRA 

 
 
1788 -  Câmara Municipal apreciou a informação nº16/2007 de 03.12.2007 do sector cultural 
da Divisão de Cultura e Património Histórico, relativamente aos espectáculos realizados na 
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Praia da Vieira, pelo grupo de danças e cantares � Reviver o Passado� no âmbito da 

programação de animação cultural de verão, e tendo em conta que se trata de uma iniciativa 

cultural que dá a conhecer as tradições das gentes locais, aos visitantes e turistas, daquela 

estância balnear, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 

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

subsídio no valor de 1500,00� (mil e quinhentos euros) à Biblioteca de Instrução e Recreio 

da Praia da Vieira com sede no Largo 1º de Maio, 2430-783 Praia da Vieira, com o 

contribuinte n.º 501 639 969, pela realização dos referidos espectáculos. 

 
Mais se informa que a entidade 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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-65 . 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 
 
1789 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº15/2007 datada de 05.12.07 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 

suporte das despesas com a reparação de instrumentos da Orquestra Ligeira da Marinha 

Grande, da Junta de Freguesia da Marinha Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-314 Marinha 
Grande, e tendo em conta o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia, delibera, ao abrigo do nº2 do artigo n.º 66 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à Junta de Freguesia 

da Marinha Grande: 

 

1. comparticipação nas despesas para reparação de instrumentos em 92,63� 

(noventa e dois euros e sessenta e três cêntimos) correspondente a 75% do valor 

total de 123,51�, mediante a apresentação do documento comprovativo da despesa 

que se anexa. 

 

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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2007-A-187. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
40 - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CPCJ � COMISSÃO 

DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO DA MARINHA GRANDE 
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1790 - Nos termos do previsto no art.º 17.º alínea a) da Lei de Protecção de Crianças e Jovens 

em Perigo (Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, na sua redacção actual), conjugado com o art.º 

2.º do Decreto-Lei n.º 332-B/2000, que regulamentou aquela Lei, a Câmara Municipal 

delibera designar como seu representante na CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens da Marinha Grande, o Vereador Sr. Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro, que 

coadjuva o Sr. Presidente em todas as áreas de Acção Social. 

 

Mais delibera, ao abrigo do disposto nos artigos 127.º n.º 1 parte final e 128.º n.º 2 alínea 

a) do CPA-Código do Procedimento Administrativo, fazer remontar os efeitos da presente 

deliberação a 6 de Dezembro de 2007, data em que na CPCJ se realizou a eleição do seu 

Presidente e em que o mesmo Vereador foi eleito. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


41 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia doze de Dezembro de dois mil e 
sete, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.699.504,20� 

(três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e quatro euros e vinte cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 





De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

2. PROCESSOS CONSTRUÇAO 
 

3. �URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE� CONCURSO PÚBLICO N.º04/2005 � 

DIRM - TRABALHOS A MENOS 

 

4. PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DA INQUILINA 

LAVÍNIA MARIA SOUSA NOBRE ELÓI MARTINS, RESIDENTE NA RUA 

GENERAL HUMBERTO DELGADO, BLOCO 32, 3º B, CASAL DE MALTA � 

MARINHA GRANDE 

 

5. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIOS DO 

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE 

 

6. «ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 

DA ZONA DESPORTIVA». CESSAÇÃO DO CONTRATO POR MÚTUO 

ACORDO 
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7. SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS 

E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE (17 DE SETEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2007). 

AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA 

 

8. PEDIDO DE APOIO DA ABRAÇO PARA OFERTA DE PRODUTOS DA 

NOSSA REGIÃO 

 

9. RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A 

EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO 

URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA 

 

10. EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE 

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/07 

� DEEM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

11. ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA 

PEDRULHEIRA: SUBSÍDIO PARA PROJECTO DE INTEGRAÇÃO DE 

CRIANÇAS APÓS O HORÁRIO LECTIVO 

 

12. APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A 

ESTABELECER ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A TUMG PARA 2008 � 

TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL 

 

13. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA � 

ESPECIFICAÇÃO DOS LIMITES DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM 

REUNIÃO DE 20-11-2007 

 





1 - VIABILIDADES CONSTRUÇÃO 

 

 

1791 - REQ 3657/06 � PC 646/06 � Presente requerimento de FOSCOVIDRO - 

INDÚSTRIA DE VIDRO, LDA,  com sede na Rua do Lamarão n.º 38, Camarnal, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando informação prévia acerca da viabilidade de destaque 
de uma parcela de terreno e licenciamento de uma unidade industrial de Tipo 3, sita na Rua do 
Lamarão, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou informar ser inviável, porque num 

eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o mesmo não reuniria 

condições para aprovação e seria passível de indeferimento, fundamentado na alínea a) do 

n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do Art.º 24º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Dec.-Lei n.º 177/01, de 04/06, designadamente por a presente operação urbanística 

�violar plano municipal de ordenamento do território, plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de 
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construção prioritária, servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer 

outras normas legais e regulamentares aplicáveis� e �constituir, comprovadamente, uma 

sobrecarga incomportável para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes ou implicar, 

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

ou a prestação de serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e 

redes de abastecimento de água, de energia eléctrica ou de saneamento.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - PROCESSOS CONSTRUÇÃO 

 

 

1792 - REQ 3101/07 � PC 520/07 � Presente requerimento de JOAQUIM JORGE 

GUERRA VICENTE,  com residência na Rua da Serraria n.0 37, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 

construção de uma moradia e muros, sito na Rua Raul Britos Quiaios, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

elementos: 

  

1.1.- Peças desenhadas rectificativas que contemplem a rotação do edifício proposto de 

modo a que a sua frente se situe segundo um plano paralelo ao eixo do arruamento 

confinante. 

  

1.2.- Projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos exteriores, 

estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, domésticos e pluviais, 

eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, em conformidade com o 

constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, de acordo com o disposto no 

n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro. 

  

2.- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários ao 

bom acabamento da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente do terreno, em 

materiais e com as dimensões e alinhamento a definir no local pelos serviços respectivos 

da Câmara; 

  

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 06/04, 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Reg. 21/98, de 04/09 

  

4.- Quando do início da construção, após abertura das fundações, deverá solicitar-se a 

deslocação dos serviços responsáveis da Câmara à obra, para verificação da implantação. 

O registo dessa deslocação no livro de obra é imprescindível para isenção de vistoria na 

futura concessão da respectiva licença de utilização. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1793 - REQ 4258/07 � PC 1115/01 � Presente requerimento de CLÁSSICO DESPORTIVO-

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA.,  com sede na Av. Vitor Gallo n.º 136, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura 

e dos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um 

edifício de comércio e serviços, sito na Rua Tenente Cabeleira Filipe, Embra, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações á arquitectura relativamente ao qual incide informação técnica 

que a seguir se transcreve: �As alterações apresentadas não agravam as condições iniciais de 

licenciamento nem contrariam quaisquer normas ou regulamentos aplicáveis�. 
  
Presente projecto de especialidade relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

declarações de responsabilidade dos seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do 

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
1794 - REQ 4379/07 � PC 207/06 � Presente requerimento de TRADILUSA-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Rua António Batista Filho 
n.º 14, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das 

alterações à arquitectura e aos projectos das especialidades referentes ao processo de 

licenciamento da construção de uma moradia e muros, sita no Lote 13, Juncal, Amieirinha, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
1795 - REQ 2680/07 � PC 633/02 � Presente requerimento de MANUEL JOAQUIM 

CINTRÃO,  com residência na Rua do Sol n.º 85, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação das alterações aos projectos das especialidades referentes ao 
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processo de licenciamento da construção de duas moradias geminadas e anexos, sitas em 

Guarda Nova, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 15/11/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1796 - REQ 4266/07 � PC 708/06 � Presente requerimento de NOVA CARVALHEIRO E 

CRUZ, CONSTRUÇÕES, LDA,  com sede na Rua do Comércio n.º 25, Freguesia de Carvide 

e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação do mapa de trabalhos de requalificação parcial da 

rua dos Lenhadores referente ao processo de licenciamento da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros de vedação e destaque de uma parcela de terreno, sito na Rua dos 
Lenhadores, Engenho, Freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou:  

  

a) Revogar a alínea b) da deliberação tomada na reunião de 22 de Março de 2007, nos 

termos do previsto nos artigos 138.º, 140.º n.º 2 alínea a), 142.º n.º 1, 143.º n.º 1 e 

144.º, todos do CPA - Código do Procedimento Administrativo, na parte 

correspondente à execução parcial do arruamento confinante com a propriedade, 

de acordo com as especificações técnicas a fornecer pelos serviços da DIRM e 

apresentação de garantia bancária no valor a estipular no âmbito do estudo 

respectivo; 

  

b) Condicionar ao pagamento de comparticipação relativa à requalificação viária 

parcial da Rua dos Lenhadores, no valor total de 4.515,00 euros, acrescido do IVA 

à taxa legal em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1797 - REQ 4296/07 � PC 456/06 � Presente requerimento de VITOR MANUEL 

BERTOLO OLIVEIRA DOMINGUES,  com residência na Rua Manuel Pereira Roldão n.º 

17, 2º Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma garagem, sita na 

Rua da Embra n.º 14-A, Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

31/05/2007. 
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Presente projecto de especialidades relativo á estabilidade, devidamente instruído com 

declarações de responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do 

art.º 20.º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1798 - REQ 1506/07 � PC 761/05 � Presente requerimento de AQUILINO BRANCO 

OLIVEIRA RODRIGUES,  com residência na Rua Vale do Pinheiro, Matoeira, Freguesia de 

Regueira de Pontes e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção uma moradia unifamiliar, 

sita em Pilado, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 11/01/2007. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1799 - REQ 4171/07 � PC 343/01 � Presente requerimento de MARIA LUISA PEREIRA 

FELICIO OLIVEIRA,  com residência na Rua N. Senhora de Fátima n.º 336, Casal dos 
Maios, Freguesia de Milagres e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações aos 

projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma  

moradia, sita na Rua do Repouso, Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente de alterações ao projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 

19/10/2006. 
  
Presente projecto de especialidades relativo á estabilidade, instruído com declarações de 

responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º do 

decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 177/2001 

de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 
relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1800 - REQ 4665/07 � PC 629/07 � Presente requerimento de LAGOA E COMPANHIA, 

LDA.,  com sede em Ourém, Freguesia e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das 

alterações aos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da alteração 

de duas fracções, sitas na Rua D. Dinis n.º 2, Fracção D, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1801 - REQ 3722/07 � PC 132/07 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

CONST.IMOBILIÁRIAS, LDA.,  com sede na Rua Eng. André Navarro n.º 32 � Loja �A�, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifício em regime 
de propriedade horizontal, sito no Lote 7, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/05/2007. 

  
Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art.º 20.º 
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do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1802 - REQ 3963/03 � PC 621/02 � Presente requerimento de ANTÓNIO MARIA 

DOMINGUES,  com residência na Rua Direita n.º 21, Almoinha Velha, Freguesia de Moita e 

Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da 
alteração e ampliação de um pavilhão para industria de fabrico de móveis, sita na Rua Direita 

n.º 21, Almoinha, Freguesia de Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

  

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

conformidade com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho, dos projectos complementares aplicáveis, nomeadamente os de arranjos 

exteriores, estabilidade, de redes de abastecimento de água e de esgotos, 

domésticos e pluviais, eléctrico, telecomunicações e de gás, térmico e de ruído, de 

acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 

 

2. Apresentação do comprovativo em como deu entrada do processo de licenciamento 

das alterações agora em apreciação, devidamente instruído junto da entidade 

coordenadora do licenciamento industrial. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1803 - REQ 3584/07 � PC 60/07 � Presente requerimento de URBIFIX-SOC.INV.E 

CONST.IMOBILIÁRIAS, LDA.,  com sede na Rua Eng. André Navarro n.º 32 � Loja �A�, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 
especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de um edifíco 

habitacional e muros de vedação, sito no Lote 6, Comeira, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 18/05/2007. 
  



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 13.12.2007 

Acta n.º 28 

 

 52 

Presentes projectos de especialidades relativos á estabilidade, comportamento térmico, 

acústico, ITED, gás e electricidade, devidamente instruídos com declarações de 

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

do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho. 
  
Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas, esgotos domésticos e 

pluviais relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  

�Encontram-se aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 

  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1804 - REQ 3667/07 � PC 726/05 � Presente requerimento de MARICORDEIRO - CONST. 

CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA,  com sede na Rua do Vale n.º 47, Casal dos Claros, 
Freguesia de Amor e Concelho de Leiria, solicitando a aprovação das alterações à arquitectura 

e aos projectos das especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de 

uma moradia, garagem e muros, sita na Rua Prof. Dr. José Custódio Morais, Lote 114, Gaeiras, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente projecto de alterações á arquitectura relativamente ao qual                                                                                                                       

incide a informação técnica que a seguir se transcreve: não se encontram inconveniente no 

pretendido, propondo a aprovação do projecto de arquitectura. 
  

Presentes projectos de especialidades relativos às redes prediais de águas e esgotos domésticos 

relativamente aos quais incide informação técnica que a seguir se transcreve:  �Encontram-se 
aptos a merecer aprovação�. 
  
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
  

A Câmara apreciou e deliberou deferir o processo de licenciamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1805 - REQ 4291/07 � PC 674/06 � Presente requerimento de ALDA SANTOS FERREIRA 

GANDARA, com sede na Rua Manuel Pereira Roldão n.º 18, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da alteração de um 

estabelecimento comercial, sito na Rua Marquês de Pombal, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  
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a) Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, dos 

projectos das especialidades aplicáveis, designadamente os projectos de água e 

esgotos, face as alterações propostas, nos termos do disposto no n.º 4 do Art.º 20º 

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

04/06. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1806 - REQ 3498/06 � PC 224/01 � Presente requerimento de JOÃO CARLOS 

RODRIGUES SILVA TEODÓSIO, com residência na Rua do Fagundo, Albergaria, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação dos projectos das 

especialidades referentes ao processo de licenciamento da construção de uma moradia, sita em 

Fagundo, Albergaria, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1807 - REQ 4618/07 � PC 444/05 � Presente requerimento de AREIAGOLD-

ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, SA, com sede na Av. da Liberdade n.º 1, 

S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação das 

alterações ao processo de licenciamento da remodelação de uma unidade hoteleira, sita na Av. 

da Liberdade n.º 1, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com o seguinte condicionalismo: 

  

Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em conformidade 

com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dos projectos de alteração 

aos complementares aplicáveis, nomeadamente os de estabilidade, de acordo com o 

disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1808 - REQ 3808/07 � PC 610/07 � Presente requerimento de ÁLVARO SOUSA 

PEDROSO, com residência na Rua da República n.º 44, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande, solicitando a aprovação do processo de licenciamento da construção de um muro, sito 

na Rua da Juventude, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 
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Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, estando em consonância com o constante no n.º 4 da alínea X) 

do artigo 3º do RMEU, encontrando-se isentas de licença ou autorização, podendo as 

mesmas ser realizadas, devendo o muro a executar cumprir os seguintes 

condicionalismos: 

  

a) O muro confinante com a via pública terá de ser executado em alvenaria, 

devidamente rebocado e pintado, não podendo exceder a altura de 0,80 m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados com a altura máxima de 0,70 m. 

 

b) O alinhamento do muro junto á via pública terá de ser definido pelos serviços 

responsáveis desta Câmara. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1809 - REQ 4500/07 � PC 690/07 � Presente requerimento de JOSÉ MARIA VARELA 

CARRILHO, com residência na Av. da Liberdade n.º 16, S. Pedro de Moel, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, dando conhecimento das obras de beneficiação de uma moradia, 

sita na Av. da Liberdade n.º 16, S. Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Informar que as obras solicitadas se enquadram no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 

Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, encontrando-se isentas de licença ou autorização, 

podendo as mesmas ser realizadas, desde que não modifiquem a estrutura das fachadas, a 

forma do telhado, bem como a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1810 - REQ 4427/07 � PC 678/07 � Presente requerimento de ANTÓNIO CARLOS 

CUSTÓDIO MORAIS VARELA, com residência na Av. Marquês de Tomar n.º 92, 5º, 

Lisboa, solicitando autorização para ocupação da via pública, na Rua das Antigas Serrações, S. 

Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a ocupação da via pública com os 

seguintes condicionalismos: 

 
a) Os amassadouros e depósitos ficarão no interior dos tapumes a construir na obra, 

devendo estes estarem de acordo com o previsto nos Art.º 36.º e 38.º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).  

 

b) Na montagem dos andaimes confinantes com o espaço público será colocado um 

resguardo que evite a queda de poeiras e outros materiais fora da zona dos 

mesmos, de acordo com o previsto no Art.º 39.º do R.M.E.U. 

 

c) A marcação da ocupação será feita pelos serviços de fiscalização. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

1811 - REQ 4464/07 � PC 720/98 � Presente requerimento de JOÃO MIGUEL MARQUES 

DUARTE PEREIRA, com residência na Rua Guilherme Pereira Roldão n.º 14, Salgueiro, 

solicitando a aprovação das alterações ao processo de licenciamento da alteração e ampliação 

de uma moradia, sita na Rua Guilherme Pereira Roldão n.º 14, Salgueiro, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

  

Deferir, com os seguintes condicionalismos: 

  

Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, em conformidade 

com o constante no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, dos projectos 

complementares aplicáveis, nomeadamente os de redes de abastecimento de água e de 

esgotos, de acordo com o disposto no n.º 5 da Portaria n.º 1.110/2001, de 19 de Setembro; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - �URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE� CONCURSO PÚBLICON.º04/2005 � 

DIRM - TRABALHOS A MENOS



 

1812 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/30/07, propondo a aprovação de trabalhos 

a menos referentes à empreitada �URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE�. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou aprovar trabalhos a menos no valor de 

101.497,45� (cento e um mil quatrocentos e noventa e sete euros e quarenta e cinco 

cêntimos) na empreitada �URBANISMO COMERCIAL � 3ª FASE� adjudicada à firma 

�ASIBEL, SA.�, de acordo com o artigo 28º do Decreto-Lei n.º59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DA INQUILINA 

LAVÍNIA MARIA SOUSA NOBRE ELÓI MARTINS, RESIDENTE NA RUA 

GENERAL HUMBERTO DELGADO, BLOCO 32, 3º B, CASAL DE MALTA � 

MARINHA GRANDE 

 

 

1813 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED -  
datada de 20/11/2007, referente à proposta de arquivamento de execução fiscal da inquilina 

Lavínia Maria Nobre Elói Martins, residente na Rua General Humberto Delgado, Bloco 32, 3º 

B, Casal de Malta � Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo que o valor da dívida constante no 
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Serviço de Finanças da Marinha Grande já se encontra liquidado desde Abril de 2006, 

data do terminus do acordo de regularização de dívidas negociado previamente entre a 

inquilina e o Município da Marinha Grande, delibera no uso de competência prevista na 

alínea d), n.º 7 do art. 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 

n.º 5 - A/2002 de 11 de Janeiro, assumir que o montante da dívida se encontra 

integralmente liquidado, dando conhecimento de tal facto ao serviço competente, para 

que o processo seja alvo de arquivamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA ANUAL DE ARRENDATÁRIOS DO MUNICIPIO 

DA MARINHA GRANDE 
 
 
1814 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 05/12/2007, referente aos cálculos de rendas de vários apartamentos, pertença do 

Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7, do art. 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, proceder às actualizações de rendas, referentes aos apartamentos 

abaixo indicados, a partir do mês de Fevereiro de 2008. 

 

Bairro Camarnal Velho 

 

Inquilino Casa Contrato Renda/07 Renda/08 

Albertina Maria 

Soares 

19 28/01/2005 � 100,48 � 13,20 

 

Rua 4 � Casal de Malta 

 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/07 Renda/08 

José Augusto 

Carvalho 

Ornelas 

5 3º D 28/01/2005 � 42,85 � 51,00 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - «ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA 

ZONA DESPORTIVA». CESSAÇÃO DO CONTRATO POR MÚTUO ACORDO 
 
 
 
1815 - Em 25 de Março de 1999, a Câmara Municipal adjudicou a elaboração do projecto de 

execução da Piscina Municipal da Zona Desportiva, ao Eng. Filipe Bandeira, pelo valor de 
7.500.000$00 (37.409,84 Euros). Na sequência dessa decisão foi celebrado contrato (n.º 16/99), 

em 19 de Maio do mesmo ano, no âmbito do qual foi prestada caução, através de garantia 

bancária, no valor de 375.000$00 (1.870,49 Euros), do Banco Totta & Açores. 
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Por deliberação de 27 de Março de 2003, foi deliberado adjudicar, pelo valor de 9.352,50 euros, 

os trabalhos decorrentes das alterações exigidas pelo Instituto Nacional de Desporto. Na 

sequência da qual foi celebrado o contrato n.º 27/2003, em 10 de Outubro de 2003, cuja regular 
execução foi assegurada pela apresentação de guia de depósito, efectuada na Caixa Geral de 

Depósitos, no valor de 467,63 euros. 
 
Presente Informação n.º 86SAB/2007, da Secção de Contabilidade, na qual se refere que foram 

efectuados dois pagamentos: 40 % relativos ao ante-projecto (3.000.000$00, ou seja, 14.963,93 
Euros) e 9.352,50 Euros, relativos à reposição do equilíbrio financeiro. Continuam por liquidar 

22.445,91 euros, referentes a 60 % do valor contratado em 19 de Maio de 1999. 
 
Presente Informação n.º MJ-73/07, da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, na qual 

se descrevem as vicissitudes que o processo sofreu e se refere a existência de uma reunião, em 

17 de Novembro de 2006, na qual se acordou o «abandono do actual estudo, face às 

dificuldades na conclusão do mesmo por parte da equipa projectista». 
 
Em 16 de Janeiro de 2007, veio o adjudicatário expor que o projecto se encontra suspenso há 

longos meses, aguardando decisões por parte do município, e que não reúne, do mesmo modo, 
disponibilidade profissional para efectuar, de imediato, a sua conclusão, se solicitada. Com 

base nessas justificações vem requerer o cancelamento do contrato (entrada com registo n.º 

466/2007). 
 
Em 4 de Outubro de 2007, foi deliberado abrir concurso público internacional para trabalhos de 

concepção do Complexo Municipal de Piscinas da Marinha Grande. 
 
Considerando, inclusive e antes de mais, a própria vontade do adjudicatário em fazer cessar, 

por acordo, o contrato celebrado, tendo em conta limitações de índole profissional. 
 
Considerando que este município não pretende concluir o projecto adjudicado, em 1999, e 

executá-lo, por ter optado por uma solução de concepção diferente e que, neste momento, está 

em fase de concurso público internacional. 
 
A Câmara Municipal, tendo em conta a solicitação do adjudicatário, Eng. Filipe 

Bandeira, de cessar o contrato, por razões de índole profissional e considerando que o 

próprio município decidiu optar pela concretização de uma solução conceptual e técnica 

diferente, delibera, de acordo com o 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, aceitar o pedido de cessação 

do contrato de «Elaboração do projecto de execução da Piscina Municipal da Zona 

Desportiva», celebrado em 19 de Maio de 1999, cujos efeitos se produzem na presente 

data. 

 

Delibera ainda autorizar o cancelamento e/ou levantamento das cauções prestadas no 

âmbito deste projecto. 

 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos 

Srs. Vereadores do P.S.. 
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7 - SERVIÇO DE VARREDURA MANUAL DAS RUAS, COM CORTE DE ERVAS E 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

PENALIDADE (17 DE SETEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2007). AUDIÊNCIA 

PRÉVIA ESCRITA 

 

 

1816 - Presente informação n.º 109/2007, de 06 de Setembro, da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, na qual se propõe a aplicação de uma penalidade no valor de 14.227,20 

euros, à empresa Vadeca, SA, adjudicatária do serviço de varredura manual de ruas, com corte 
de ervas e aplicação de herbicidas no concelho da Marinha Grande, por incumprimento de 

obrigações contratuais. 
 
Considerando que, de acordo com a cláusula 15ª do contrato, é possível à entidade adjudicante 

aplicar penalidades ao adjudicatário em caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato. 
 
 A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação n.º 109/2007, da DASU, 

que aqui se dá por reproduzida, delibera notificar a empresa Vadeca, SA, adjudicatária 

do serviço de varredura manual de ruas, com corte de ervas e aplicação de herbicidas no 

concelho da Marinha Grande, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, 

em audiência prévia escrita, de acordo com os artigos 100º e 101º, do Código de 

Procedimento Administrativo, sobre a intenção de aplicação de uma penalidade de 

14.227,20 euros, com os fundamentos e bases constantes da informação referida. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
8 -  - PEDIDO DE APOIO DA ABRAÇO PARA OFERTA DE PRODUTOS DA NOSSA 

REGIÃO 

 
 
1817 - Presente pedido de apoio da ABRAÇO para oferta de produtos da nossa região 

(produtos alimentares e bebidas, doçaria, artesanato, etc.) para posterior venda e angariação de 

fundos para a associação. 
 
Atendendo ao objecto desta organização não governamental de apoio a pessoas infectadas pelo 
vírus do VIH/SIDA e respectivas famílias e de prevenção da infecção pelo VIH/SIDA, e tendo 

em conta o trabalho desenvolvido por esta, no que diz respeito às actividades e iniciativas de 

natureza médica, psicossocial, logística, humanitária, de formação, de investigação e às acções 

de sensibilização e informação nos domínios da prevenção junto da população em geral, 

propõe-se a oferta do conjunto de objectos de artesanato abaixo descritos no valor de �286 + 

IVA a 21%: 
 
Designação � Artesão/Fábrica Quant. 

Animais Coloridos  - Apoeiras 10 
Flores Pequenas c/ 1 cor - Apoeiras 10 
Rebuçados Grandes Amesquita 10 
Miniaturas Transparentes nº 1 Amesquita 10 
Miniaturas Coloridas nº 1 Amesquita 10 
Medalhas Médias  Amesquita 10 
Animal Simples  Mmacatrão 10 
Pesa-Papéis Pequenos Jasmim 6 
Caneta de vidro c/ estojo MLMartins 5 
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Designação � Artesão/Fábrica Quant. 

Caneta de vidro maçarico Jack 10 
Colecção Postais I e II - CMMG 10 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera, ao abrigo da alínea a), do n.º 4, do 

artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, aprovar a oferta do conjunto de objectos de artesanato acima descritos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

 

 

9 - RESOLUÇÃO DE REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE 

UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS 

BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA 

 
 
1818 - Presente Informação n.º IA/23/2007, de 19 de Junho, e Informação n.º IA/26/2007, de 6 

de Julho, ambas da Arquitecta Isabel Alves, a informar que «para a concretização da 

empreitada relativa à Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal 
de Malta, obra inserida no Programa Polis Marinha Grande, verifica-se ser necessário 

expropriar parte deste prédio numa área de 159 m2, conforme planta 02». A informação 

identificada é acompanhada de planta com delimitação do prédio e da parcela a expropriar. 
 

A execução de espaços verdes, a construção de passeio e a consolidação de um arruamento 

assumem inequívoca utilidade pública e incluem-se nas atribuições dos municípios. 
 
A requalificação da Ribeira das Bernardas, abrangendo os trabalhos enumerados, integrada nas 
atribuições dos municípios, constitui uma causa de utilidade pública que permite a 

expropriação, (cfr. artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). 
 
O Plano de Pormenor da Zona Desportiva foi publicado no Diário da República, II Série, de 09 

de Junho de 1997. 
 
A área a expropriar está abrangida por Plano de Pormenor eficaz, estando aí referenciada como 

zona com as finalidades enunciadas nas informações antes citadas e que se dão por 
reproduzidas.  
 
É conferido à Administração o poder de expropriar os terrenos e edifícios que sejam 

necessários à execução dos planos municipais de ordenamento do território, (cfr. artigo 128º, 

n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção actual do Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro). 
 
A presente expropriação destina-se à execução do Plano de Pormenor da Zona Desportiva da 

Marinha Grande e é adequada e necessária, (cf. Informação jurídica em anexo).  
 
Torna-se, pois, necessário iniciar o processo de expropriação com carácter de urgência. 
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O carácter de urgência que se requer, de acordo com o artigo 15º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, para este processo de expropriação prende-se 
com os seguintes motivos: 
 

- Está em causa a realização de obras de interesse público na medida em que se integram nas 

atribuições do município e este, enquanto pessoa colectiva pública, está vinculado à 

prossecução do interesse público. 
- A empreitada em que se integram os trabalhos a executar na parcela a expropriar, visa a 

requalificação da linha de água, a consolidação de um dos corredores verdes fundamentais 

na estrutura do aglomerado urbano da Marinha Grande, a definição de estruturas pedonais 

de apoio, redes de caminhos pedonais e cicláveis, zonas de estadia informal equipadas, 

zonas de recreio activo, (cfr. Memória descritiva da obra). 
- Foi realizado concurso público para a realização da presente obra, cuja adjudicação foi 

deliberada pela Câmara Municipal, em 4 de Outubro de 2007. 
- As obras integram-se no Programa Polis, mediante prévia selecção sancionada por 

despacho do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (n.º 16 268/2001 (2ª 

série), publicado no Diário da República, de 4 de Agosto de 2001. 
- Nos termos do Despacho Normativo n.º 45-A/2000, de 21 de Dezembro, foi celebrado 

contrato-programa de requalificação urbana da cidade da Marinha Grande, publicado no 

Diário da República, II Série, de 17 de Janeiro de 2002. 
- O contrato-programa integra-se no contexto do Programa Polis � Programa de 

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 15 de Maio. 
- As expropriações a realizar, no âmbito do Programa Polis, são qualificadas como urgentes. 
- As obras a executar têm financiamento aprovado, proveniente do contrato-programa, 

celebrado com o Estado, representado pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano. 
- De acordo com o artigo 103º da Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, as expropriações de 

bens imóveis para a construção, alargamento ou melhoramento de vias municipais 

consideram-se urgentes. Aí se incluindo os terrenos destinados a outras obras intimamente 

ligadas com a protecção ou embelezamento das vias municipais, [cfr. § único, alínea e)].  
 
O Programa de Trabalhos, em anexo, fixa a data para o início da obra na área a expropriar. 
 
Estando em causa a execução de espaços verdes, a construção de passeio e a consolidação de 

um arruamento que constitui uma atribuição municipal, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, 

alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e se reveste de utilidade pública. 
 
Estando em causa a execução de plano de pormenor eficaz, o que permite a expropriação, (cfr. 

artigo 128º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção final do Decreto-
Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro). 
 
Sendo admissível o recurso à expropriação de bens imóveis por causa de utilidade pública 

compreendida nas atribuições da entidade expropriante, como é o caso, (cfr. artigo 1º, do 

Código das Expropriações). 
 
Detendo a Câmara Municipal competência para requerer a declaração de utilidade pública, de 

acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Detendo a Assembleia Municipal competência para declarar a utilidade pública e atribuir 

carácter de urgência à expropriação, nos termos do artigo 14º, n.º 2 e 15º, n.º 1, ambos do 

Código das Expropriações e do artigo 53º, n.º 1, alínea r), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Sendo necessário expropriar uma parcela de terreno com 159 m2 (cento e cinquenta e nove 

metros quadrados) a desanexar do prédio urbano, descrito sob o n.º 13544/301000 na 

Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, e inscrito pela cota G-1 a favor de Maria 
de Lurdes Domingos, residente na Rua Ferreira de Castro, n.º 23, Marinha Grande, e inscrito 

sob o artigo 6337 na respectiva matriz predial urbana, sito em Casal de Malta, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, com as seguintes confrontações: norte, José Canário; sul, 

Natividade Rosa Pereira; nascente, Maria de Lurdes Domingos; poente, caminho público. 
 
Tendo sido realizada a avaliação por perito da lista oficial, de acordo com o artigo 10º, n.º 4 do 

Código das Expropriações, a previsão do montante dos encargos a suportar atinge o valor de 

Euros 973,08 (novecentos e setenta e três euros e oito cêntimos), nos termos do relatório do 

perito da lista oficial, datado de 28 de Agosto de 2007 e que aqui se dá por reproduzido. 
 
Considerando que o Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 37/95 e publicado no Diário da República, I-B, em 21 de Abril de 1995, integra a 
parcela do prédio a expropriar como espaço sujeito a Plano de Pormenor, de acordo com a 

Carta de Ordenamento, (cf. Informação n.º IA/41/2007, da Divisão de Ordenamento e 

Planeamento Urbanístico). 
 
E que o Plano de Pormenor da Zona Desportiva, já identificado, que se pretende executar, 
integra a parcela do prédio identificada em área destinada às finalidades constantes das 

informações técnicas já referenciadas.   
 
A Câmara Municipal delibera requerer à Assembleia Municipal a declaração de utilidade 

pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de uma parcela de 

terreno de 159 m2 (cento e cinquenta e nove metros quadrados) a desanexar do prédio 

urbano, descrito sob o n.º 13544/301000 na Conservatória do Registo Predial da Marinha 

Grande, e inscrito pela cota G-1 a favor de Maria de Lurdes Domingos, residente na Rua 

Ferreira de Castro, n.º 23, Marinha Grande, e inscrito sob o artigo 6337 na respectiva 

matriz, sito em Casal de Malta, freguesia e concelho da Marinha Grande, com as 

seguintes confrontações: norte, José Canário; sul, Natividade Rosa Pereira; nascente, 

Maria de Lurdes Domingos; poente, caminho público; avaliada em Euros 973,08 

(novecentos e setenta e três euros e oito cêntimos), nos termos do relatório do perito da 

lista oficial; para a execução de espaços verdes, construção de passeio e consolidação de 

um arruamento, o que constitui causa de utilidade pública que está integrada nas 

atribuições dos municípios, de acordo com o artigo 13º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, tudo de acordo com o estabelecido nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 12º, 

14º, n.º 2 e 15º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro, de acordo com o artigo 128º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, na redacção actual do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e de acordo 

com os artigos 53º, n.º 1, alínea r) e 64º, n.º 7, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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A Câmara Municipal delibera ainda que todos os fundamentos aduzidos no texto 

introdutório passem a fazer parte integrante desta deliberação, bem como todos os 

documentos citados que ficam anexos (Anexo 8).    

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE AQUECIMENTO, 

VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/07 � DEEM. ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
1819 - Presente projecto, programa de concurso, caderno de encargos, medições, e plano de 

segurança e saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
Presente também informação da DEEM com a Ref. LB/07/43, propondo a abertura de concurso 

público de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do Art.º 48º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 

de Março. 
 

O preço base do concurso é de 230.128,70 euros . 
 
Prazo de execução de 45 dias. 
 
A obra poderá ser incluída na acção 2001/I/165 � �Construção do Centro Empresarial�. 
 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera autorizar a realização da 

despesa, de acordo com o artigo 18º, n.º1, alínea b), por remissão do artigo 4º, n.º 1, alínea 

b), ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, abrir concurso público para a 

Execução de Infra-Estruturas Eléctricas e de Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado no Centro Empresarial da Marinha Grande e aprovar o respectivo 

Projecto, Programa de concurso, Caderno de Encargos � condições gerais, Medições e 

Plano de Segurança e Saúde, nos termos 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 48º, n.º 

2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Delibera, ainda, nomear a comissão de abertura e análise de concurso, de acordo com o 

artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março: 

 

Comissão de Abertura: 

 

Efectivos: 

- Dr.º Miguel Crespo - Presidente 
- Eng.ª Maria João Oliveira - Substitui a Presidente 
- Eng.ª Ludmila Ferreira Berardo -  Secretária 
 
Suplentes:   

- Eng.ª Sara Vidal 
- Eng.º Ângelo Rosário 
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Comissão de Análise: 

 

Efectivos: 
- Eng.ª Maria João Oliveira � Presidente 

- Eng.ª Carla Lucas - Vogal 

- Eng.ª Sara Vidal - Secretária 
 

Suplentes:   

- Eng.º Edite Moniz; 
- Eng.ª Susana Silva 

 

Mais delibera designar como representantes do Município para fiscalizar a obra a Eng.ª 

Ludmila Berardo e para chefiar como fiscal da obra a Eng.ª Maria João Oliveira. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA 

PEDRULHEIRA: SUBSÍDIO PARA PROJECTO DE INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS 

APÓS O HORÁRIO LECTIVO 

 

 

1820 - Presente informação n.º 140/PG/2007 do Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 12/12/2007, dando conta que a Associação de Pais dos alunos do jardim-
de-infância da Pedrulheira apresentou a esta autarquia um projecto de intervenção social que se 

dirige aos alunos dos jardins de Infância da Pedrulheira e Cumeira, para integração de crianças 

após o horário lectivo onde é mais difícil conciliar o suporte familiar com a actividade 
profissional, actividades que se estão a realizar no período compreendido entre 29.10.07 e 

31.12.07. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando a relevância social do 

projecto, já que contribuem para o enriquecimento do suporte familiar das crianças, e 

considerando que estes projectos necessitam, para além de meios financeiros destinados 

aos recursos humanos especializados, de verbas capazes de permitir a aquisição de 

materiais básicos para desenvolvimento de actividades desafiantes com as crianças, 

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, a atribuição de um apoio 

financeiro de 2.000 � (dois mil euros) à Associação de Pais dos alunos do jardim-de-

infância da Pedrulheira, contribuinte n.º 508172667, a retirar da acção 2007 A 59. 

 

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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A ESTABELECER 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A TUMG PARA 2008 � TRANSPORTES 

ESCOLARES E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL 

 

 

1821 - Presente informação n.º 142/2007 do Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 12/12/2007, dando conta da entrada dos ofícios da TUMG � Transportes 
Urbanos da Marinha Grande, EM, registos nºs 2007/10181 de 22/11/2007 e 2007/10767 de 

12/12/2007, onde esta empresa apresentou a sua proposta dos valores compensatórios à 

exploração a contratar pela Câmara Municipal da Marinha Grande para o ano de 2008, 

propondo o pagamento de uma indemnização compensatória à TUMG, EM - Empresa 
Municipal de Transportes Urbanos da Marinha Grande, no valor anual máximo de 328.918,20 � 

em contrapartida da prossecução dos transportes escolares e outros de interesse municipal e da 
adopção de preços sociais. 
 
Mais informa o Chefe de Divisão da DASED que: 
 

a) o n.º de quilómetros proposto para o ano de 2008 está adequado às necessidades dos 

transportes escolares e de outros transportes de interesse municipal, de natureza social 
e comunitária (apoio a entidades promotoras de desporto, cultura e recreio); 

 
b) em relação ao ano de 2007 o aumento é de 58% (passa de 207.595,71 � no ano de  

2007  para 328.918,20 � no ano de 2008); 
 

c) este aumento é essencialmente provocado por 3 factores: 
 
- A entrada em vigor da Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril, que regula os transportes colectivos de 

crianças, e que provocou a desadequação de parte da frota municipal e a consequente 
necessidade de contratação externa do serviço. 
 
- O aumento dos km´s de transportes escolares verificados em função do encerramento da 

Escola do 1º CEB de S. Pedro de Moel neste ano lectivo. 
 
- O aumento dos km´s de transportes escolares verificados em função do apoio municipal ao 

projecto PIEF- Plano Integrado de Educação e Formação do alunos do 3º ciclo que se 

desenvolve em Leiria a partir deste ano lectivo. 
 

d) dos 268.164 km's do contrato programa, são propostos 237.864 ( 88%) para a área dos 

transportes escolares  e 30.300 km´s (12%) para apoio a transportes de interesse 

municipal e de apoio a entidades do concelho 
 

e) em termos comparativos com 2007, podemos verificar que a distribuição era algo 

similar: transportes escolares (85%) e apoio a colectividades (15%), sendo que ste 
aumento é na generalidade provocado pela já citada desadequação da frota municipal. 

 
f)  esta proposta merece apreciação favorável, já que se confirma a sua necessidade 

absoluta destes serviços de transportes escolares a partir do dia 3 de Janeiro de 2008, 
que decorre da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, artº 19º, nº 3, alínea a), que 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
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locais, nomeadamente a competência em matéria de organização, financiamento e 

controle de funcionamento de transportes escolares por parte dos  municípios. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e as propostas da Empresa Municipal, 

e, considerando que o contrato programa a estabelecer entre a Autarquia e a TUMG é 

celebrado nos termos do artigo 31º, da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, considerando que 

não se encontram objecções técnicas ou jurídicas para a aceitação das propostas 

apresentadas pela TUMG, delibera, ao abrigo das alíneas c) e k) do artigo 15º e alínea f) 

do artigo 17º dos estatutos da Empresa TUMG � transportes urbanos da Marinha 

Grande, e ao abrigo da alínea c) e l) do artigo 16º e do artigo 31º da Lei n.º 58/98, de 18 de 

Agosto, aprovar o articulado do contrato programa e do seu anexo I (documentos anexos 

a esta deliberação) (Anexo 9) para ser assinado enquanto contrato programa para 2008 

entre a Câmara Municipal da Marinha Grande e a TUMG, EM, tendo como fim a 

regulação da actividade dos transportes municipais, a que corresponderá o pagamento de 

uma indemnização compensatória à TUMG, EM - Empresa Municipal de Transportes 

Urbanos da Marinha Grande, no valor anual máximo de 328.918,20 �. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 2 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do PS. 

 

O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira esteve ausente durante a discussão e votação 

deste  assunto por se encontrar impedido, nos termos do previsto no art.º 44º, n.º 1, alínea 

a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho 

de Administração da TUMG, E.M.. 
 

 

13 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA � 

ESPECIFICAÇÃO DOS LIMITES DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 

20-11-2007 

 

 

1822 - Na reunião da Câmara Municipal realizada em 20-11-2007, esta deliberou delegar no 
Sr. Presidente da Câmara, com a faculdade de subdelegar, a sua competência para �Conceder 

licenças nos casos e nos termos estabelecidos por Lei, designadamente para construção, 

reedificação, utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como para 

estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos � prevista no art.º 64.º n.º 5 

alínea a) da LAL, nomeadamente: 
 

1. Competências previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho: 
 

a) A do art.º 4.º n.º 2 alínea c), para conceder licenças administrativas para a 

realização de obras de construção, ampliação, ou de alteração em área não 

abrangida por operação de loteamento nem por plano de pormenor que contenha 

as menções referidas nas alíneas a), c) d) e) e f) do n.º 1 do art.º 91.º do Decreto-
Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, sem prejuízo dos disposto na alínea b) do n.º 

1 do art.º 6.º do citado Decreto-Lei n.º 555/99 e de acordo com o art.º 5.º n.º 1.�. 
 

Considerando que com a delegação desta competência a quase totalidade dos processos de 

licenciamento de operações urbanísticas deixariam de ser aprovados e licenciados pela Câmara 

Municipal que, por esta via, passava a não ter qualquer intervenção nas decisões sobre os 
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mesmos, independentemente do seu impacto urbanístico e da sua importância para o 

desenvolvimento do concelho, 
 
ao abrigo do disposto nos artigos 64.º n.º 5 alínea a) e 65.º n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adiante 
designada apenas por LAL, conjugados com os artigos 35.º n.º 1, 36.º e 37.º, todos do CPA - 
Código do Procedimento Administrativo, a Câmara delibera especificar os limites negativos 

daquela delegação de competência, excluindo da mesma as operações urbanísticas que 

preencham qualquer um dos seguintes requisitos:  

 
 Quanto à sua dimensão � edifícios de habitação colectiva ou mistos com mais de 4 

(quatro) fracções; 

 Quanto ao seu uso � unidades comerciais de dimensão relevante, unidades 

industriais, unidades hoteleiras, postos de abastecimento de combustíveis e 

parques de sucata; 

 Quanto à sua localização � fora dos aglomerados urbanos. 
 

Mais delibera que, por forma a garantir o pleno conhecimento por parte da Câmara de 

todos os despachos proferidos no âmbito da delegação de competências, deverá ser 

presente em todas as reuniões de Câmara a respectiva listagem. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



 
A presente reunião foi interrompida nesta altura, eram 16,50 horas,  tendo sido retomada 

às 17,30 horas, para atendimento público. 
 





ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

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

dos diplomas citados), em que se encontravam presentes, para proceder ao referido 

atendimento, o Sr. Presidente, e os Srs. Vereadores Sérgio Moiteiro e Artur de Oliveira. 

 

Inscreveram-se, para serem atendidos, os seguintes munícipes:  

 

 

1 � Horácio de Jesus Vieira, residente na Marinha Grande, que pretende ver revista a 
sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua das Rosas, na Pedra de Cima, 
designadamente a limitação de velocidade e a localização da passadeira junto à escola da Fonte 

Santa. 
Relativamente à notificação que recebeu, com o valor a pagar para a ligação do saneamento da 

sua casa, pretende ser esclarecido acerca dos critérios de cálculo que levaram ao valor que lhe 

está a ser exigido, uma vez que, como refere, os seus vizinhos pagaram menos. 
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Relativamente à primeira questão o Sr. Presidente e o Vereador do pelouro, Sr. Artur de 
Oliveira, informaram que se encontra prevista no Orçamento para 2008 a execução da 

passagem elevada junto à escola da Fonte Santa. Quanto à sinalização na Rua das Rosas, os 

serviços irão analisar a eventual necessidade de a mesma ser revista, o que a acontecer, será 

sempre em articulação com a autoridade policial competente. 
Em relação à forma de cálculo do valor a pagar pela ligação ao saneamento, o Sr. Vereador 

Artur de Oliveira pediu ao munícipe que na próxima 2ª feira venha ter consigo, para, em 
conjunto, se deslocarem aos serviços, de modo a poder ver esclarecidas todas as suas dúvidas. 
 
 
2 � Fernando Carriço, residente em Vieira de Leiria, que pretende esclarecimentos acerca dos 
seguintes processos de obras particulares: 

- PC 3101/07 
- PC 653/07 
- PC 520/07 

 

O munícipe informou que não podia comparecer, por se encontrar doente. 

 

 

3 � Clássico Desportivo, com sede na Avª do Vidreiro, Marinha Grande � o representante da 
empresa pretende informações acerca do processo de obras particulares  PC 1115/01, que se 
encontra pendente à espera de ir a reunião camarária. 
 
Os interessados não compareceram, uma vez que o referido processo foi objecto de 

decisão na reunião de hoje. 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1823 - 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. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 18,00 

horas. 

 

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

Secção de Expediente Geral, 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 Chefe da Secção de Expediente Geral 
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