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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezasseis 

de Julho de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Julho de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-
Presidente, Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro, por o Sr. Presidente se encontrar fora do concelho 
por motivo de serviço, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 José Lebre Grácio; 
 Artur Pereira de Oliveira 
 
 

A Senhora Vereadora Drª Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira apresentou requerimento nos 
termos do artigo 78ª da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada com as devidas 

alterações pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para a sua substituição na presente reunião. 

A vaga foi preenchida nos termos do artigo 79º dos diplomas acabados de citar ou seja, pelo 

cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, Senhor Dr. José Lebre Grácio. 
 

O Sr. Vice-Presidente abriu a reunião, às 15 horas. 
 
No período antes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos: 
 
Pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Marques Pereira, foi questionado o estado das obras 

do jardim João Beare e apresentado um requerimento em que é solicitado o fornecimento de 

uma listagem com os encargos das avenças e similares existentes na Câmara Municipal. 
 
Relativamente ao estado das obras do jardim João Beare, o Sr. Vereador Artur de 

Oliveira respondeu que a demora se deve ao facto de se estar a proceder ao estudo para criação 

de uma zona de estacionamento no local, agravada pelo período de férias, em que grande parte 

dos recursos humanos se encontra ausente.  
 
Pelo Sr. Vice-Presidente foi apresentado o assunto referente às obras na Escola 

Secundária Calazans Duarte que durarão cerca de 15 meses e que vão ter implicações no 

trânsito da rua Professor Alberto Nery Capucho, uma vez que os alunos cujas salas serão 

afectadas por essas obras serão instalados em monoblocos no recinto da Escola Guilherme 

Stephens, obrigando à circulação dos alunos e docentes de uma escola para a outra. 
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De modo a facilitar esta circulação, permitindo que os alunos se movimentem de forma 

segura, ficou assente que a Câmara iria apresentar como solução a construção de uma passagem 

aérea que ligue as duas escolas, evitando-se deste modo os transtornos decorrentes do 
encerramento da rua a veículos e peões. 

Neste sentido foi entendido que a Escola deveria ser notificada para se pronunciar sobre 
esta solução. 

 
 Os Srs. Vereadores  Dr. João Pedrosa, Sr. Sérgio Moiteiro e Sr. Artur Oliveira 

solicitaram a apreciação e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, que 

identificaram, o que foi por todos aceite, pelo que os mesmos serão votados 

imediatamente a seguir à ordem do dia da presente reunião. 
 

 

 

 
 
Os casos de impedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, encontram-
se devidamente identificados nos textos das deliberações. 
 
 



 
 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. REQ N.º 1318/09 - PC N.º  620/00 �� ANTÓNIO JESUS SIMÕES 

 

2. REQ N.º 1318/09 - PC N.º 570/06 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 

MARINHA GRANDE 

 

3. REQ N.º 1518/99 - PC N.º 170/09 � ISABEL MARIA MELO PIRES BONITA 

 

4. REQ N.º 1745/09 � PC N.º 431/06 � T.J. MOLDES, S.A. 

 

5. REQ. N.º 1476/09 � PC N.º 918/99 � TECNIFREZA � INDÚSTRIA DE MOLDES 

S.A 

 

6. REQ. N.º 2140/07 � PC N.º 372/07 � JOÃO MANUEL SOBRAL 

 

7. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALYPTUS GLOBULUS) - LUCINDA 

AUGUSTA FERREIRA SILVA TEODÓSIO 

 

8. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALYPTUS GLOBULUS) � 

CELESTINO MOITEIRO INÁCIO 

 

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA MORADIA SITA NO 

LOTE 10 DA URBANIZAÇÃO DE CASAL D`ANJA, FREGUESIA DE VIEIRA 

DE LEIRIA, CONCELHO DA MARINHA GRANDE, PROPRIEDADE DE 

MANUEL JOAQUIM NUNES E ANABELA NUNES CAVALEIRO. 
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10. BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � CP Nº. 04/08 (DIRM) 

� CEDÊNCIA 52,45M² DE TERRENO D0 SR. JOAQUIM MAIA DE SOUSA 

 

11. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA DE CARIZ SOCIAL, 

FIXADO PELO MUNICÍPIO, EFECTUADO PELA INQUILINA DORA SOFIA 

LISBOA RAMADAS, RESIDENTE NO BAIRRO DO CAMARNAL VELHO, 

CASA 23, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

12. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO PELO INQUILINO VÍTOR MANUEL LOURAÇO 

RAIMUNDO, RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 1, RC 

DTO., POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

13. SEGUNDA FASE DE ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL PARA ENTRADA EM VIGOR NO MÊS DE AGOSTO 

DO CORRENTE ANO 

 

14. ATRIBUIÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DO 

ENCONTRO DE IDOSOS � UNIDOS NA NATUREZA� NAS ÁRVORES, EM S. 

PEDRO DE MOEL 

 

15. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL PARA SUPORTE 

DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 

16. REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA - VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - 2009/2010 

 

17. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA AZAMBUJA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

18. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA AZAMBUJA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 DIRM � PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA. 

 

19. RESUMO DE TESOURARIA 
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1 - REQ N.º 1318/09 -  PC N.º  620/00 �� ANTÓNIO JESUS SIMÕES 

 
LOCAL: RUA DE DIU � CASAL DOS OSSOS 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO HABITACIONAL E GARAGENS 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADE 

 

501 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Edifício Habitacional e 

Garagens, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 21/11/2002. 
  
Presentes Informações Técnicas dos serviços das Divisões de Infra-Estruturas e Redes 
Municipais e de Licenciamento de Obras Particulares, que atestam que os Projectos de 
Especialidades referentes ao conjunto habitacional e os Projectos de Obras de Urbanização 

referentes à Infra-Estrutura Viária, Rede de Abastecimento de Água e Rede de Drenagem de 

Águas Residais apresentados, se encontram aptos a merecerem aprovação.    
  
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Licenciamento da Construção de 

Edifício Habitacional, Garagens e respectivas Obras de Urbanização, com os seguintes 

condicionalismos: 

  

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

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, no valor de �21.141,40 (vinte e um 

mil cento e quarenta e um euros e quarenta cêntimos) para a rede viária e �11.323,93 

(onze mil trezentos e vinte e três euros e noventa e três cêntimos) para as infra-

estruturas da rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais, 

totalizando o valor de �32.465,33 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco 

euros e trinta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

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

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

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

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

 

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

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

implantação; 

 

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

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

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

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

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

estruturas públicas; 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 16/07/2009 

Acta n.º 17 

 

 6 

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

isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de utilização; 

 

7. Mais informa que o início das Obras de Urbanização deverá ser comunicado aos 

Serviços Técnicos competentes. 

   

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

  
 
2 - REQ N.º 1734/09   - PC N.º 570/06 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 

MARINHA GRANDE 

 
LOCAL: BERGIEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DIA, LAR E CASA DE ABRIGO 

PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADE 

 
502 - Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura referente ao Licenciamento 

da Construção de Centro de Dia, Lar e Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de Violência, 

aprovadas por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 20/05/2009. 
  
Presente Informação Técnica que atesta estarem as Alterações aos Projectos de Especialidades 

apresentados (Rede de Distribuição de Água, Drenagem de Águas Residuais Domésticas e 

Estabilidade), aptos a merecerem aprovação. 
  
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações aos Projectos de 

Especialidades apresentados, com os seguintes condicionalismos: 

  

1. Apresentação de Declaração do Técnico Responsável pelos projectos de alterações 

da rede de distribuição de água e drenagem de águas residuais domésticas, 

passada pela respectiva associação, de forma a dar cumprimento ao estabelecido 

no n.º 3 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001; 

2. Apresentação de Termo de Responsabilidade do Técnico autor do projecto da rede 

de distribuição de água, mencionando além do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 

23/08, mencionar a legislação de segurança contra risco de incêndio utilizada no 

dimensionamento da rede de incêndio armada; 

3. Apresentação de peça gráfica do traçado da rede de distribuição de água 

(incluindo ramais individuais e colectivos com os respectivos diâmetros); 

4. Caso se verifique a insuficiência de pressão e caudal no abastecimento pela rede 

pública à rede de incêndio armada, deverá ser adoptado pelo requerente um 

sistema que garanta a alimentação simultaneamente pelo período fixado nos 

regulamentos, com caudal adequado, pelo menos metade das bocas de incêndio, de 

forma que se verifique a pressão regulamentar necessária na boca de incêndio 

mais desfavorável; 

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

consequência da execução da obra. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
   

3 � REQ N.º 1518/99 - PC N.º 170/09  � ISABEL MARIA MELO PIRES BONITA 

 
LOCAL: RUA DOS OUTEIRONHOS � FORNO DA TELHA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A CRECHE, JARDIM 

DE INFÂNCIA E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
 
Deliberado por unanimidade retirar este processo da reunião para esclarecimento por 

parte dos serviços. 

 
 
 
4 - REQ N.º 1745/09 � PC N.º  431/06 � T.J. MOLDES, S.A. 

 

LOCAL: RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - CUMEIRAS 

 

DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADE  

 

 

503 - Presente Processo de Licenciamento referente às Alterações de Instalações Fabris, 
situadas na Rua da Indústria Metalúrgica, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, levadas a 

efeito ao abrigo do Alvará de Licença de Construção n.º 128/96, dispondo de Licença de 

Utilização n.º 194/96. 
   
Presente Projecto de Arquitectura referente à Ampliação do Edifício, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 12/07/2007. 
  
Presente Informação Técnica que atesta estar o Projecto de Estabilidade, decorrente das 

alterações ao Projecto de Arquitectura, apto a merecer aprovação. 
  
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento de 

Instalações Fabris, por se verificar que as mesmas continuam a garantir os pressupostos 

que serviram de base ao licenciamento inicial, com o condicionalismo de executar todos os 

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

execução da obra. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  

 

5 � REQ. N.º 1476/09 � PC N.º 918/99 � TECNIFREZA � INDÚSTRIA DE MOLDES S.A. 

 

LOCAL: ESTRADA DOS GUILHERMES � CASAL DA LEBRE 
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DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL E MUROS 

 
FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADE  

 

 

504 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Unidade Industrial e 
Muros (Edifícios de Escritórios), localizado na Estrada dos Guilhermes, Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande, com o Alvará de Licença de Construção n.º 688/03, de 25/11. 
   
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura referente ao Licenciamento da 
construção, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

27/11/2008. 
  
Presente Informação Técnica que atesta estarem as Alterações aos Projectos de Especialidades 

apresentados (Rede de Distribuição de Água, Rede de Drenagem de Águas Residuais e 

Estabilidade), decorrentes das alterações ao Projecto de Arquitectura, aptos a merecerem 

aprovação. 
  
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento de 

Unidade Industrial e Muros (Edifícios de Escritórios), por se verificar que as mesmas 

continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao licenciamento inicial, com 

os seguintes condicionalismos: 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

2. Caso se verifique a insuficiência de pressão e caudal no abastecimento pela rede 

pública à rede de incêndio armada, deverá ser adoptado pelo requerente um 

sistema que garanta a alimentação simultaneamente pelo período fixado nos 

regulamentos, com caudal adequado, pelo menos metade das bocas de incêndio, de 

forma que se verifique a pressão regulamentar necessária na boca de incêndio 

mais desfavorável. 

   
Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

 
 

6 � REQ. N.º 2140/07 � PC N.º 372/07 � JOÃO MANUEL SOBRAL 

 

LOCAL: RUA DAS FLORES 

 
DESIGNAÇÃO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
 

Deliberado devolver aos serviços para reapreciação  por parte do  chefe da Divisão de 

Licenciamento de Obras Particulares. 

 
 
DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
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No cumprimento da deliberação camarária de 13/12/2007, foi dado conhecimento a todo o 

executivo da listagem dos processos de obras particulares decididos por despacho do Sr. 
Vereador do Urbanismo, proferido no âmbito da subdelegação de competências, cujo conteúdo 

se dá aqui por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 1). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  





7 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALYPTUS GLOBULUS) - LUCINDA 

AUGUSTA FERREIRA SILVA TEODÓSIO 

 

 

505 - Presente requerimento datado de 08 de Outubro de 2008, com registo de entrada nº 

E/10467, em nome de Lucinda Augusta Ferreira Silva Teodósio, residente em Rua Nova do 

Moinho de Cima � Albergaria � Marinha Grande, onde solicita autorização para destruição de 

revestimento existente, constituído por acácias numa propriedade sita em Cabeços da Garcia � 
Marinha Grande, para posterior plantação com povoamento simples de eucalipto � (Eucalyptus 

globulus) 

  
Presente: 
 
- Informação  
 
 IA/29/2008 de 05 de Dezembro de 2008 sobre o assunto, que aqui se junta em anexo e que se 
dá por integralmente reproduzida; 
 
Presente parecer técnico da Autoridade Florestal Nacional � Gestor Florestal do Centro 

Litoral, com registo de entrada nº E/6418/2009 do qual se transcreve o seguinte: 

 

�Feita uma vistoria ao local, é nosso entendimento que, a arborização com aquela espécie é 

técnicamente viável, adaptando-se a espécie pretendida à estação (condições de solo e clima), 

tendo sido a proprietária informada das melhores técnicas de preparação do solo e da plantação. 
A propriedade confronta a Poente com terra de amanho (regadio) pelo que a requerente foi 
informada que deverá observar uma distância de 30 metros consoante o determinado no 

Decreto-Lei nº 20839 de 14/09/1937. 
 
Foi igualmente informada das possíveis condicionantes do Plano de Pormenor da Garcia�, de 

acordo com informação IA/29/2008 de 05 de Dezembro, da Divisão de Ordenamento e 

Planeamento Urbanístico, da qual se transcreve o seguinte: 

 

�Do facto de se encontrar em elaboração o Plano de Pormenor da Garcia que prevê a 

consolidação destas parcelas como espaço urbano, estando prevista a constituição de lotes com 

fins habitacionais e um espaço reservado à implantação de um equipamento, a consolidação de 

arruamentos, estacionamentos e passeios, devendo estes elementos ser tidos em consideração 

para a decisão de florestar, ou não, estas parcelas. A este respeito refere-se que as regras 
preconizadas no Dec. Lei nº 124/06 de 28 de Junho, que estabelece as medidas e acções a 

desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, aplicáveis 

a espaços florestais que confinem com �� edificações, designadamente habitações, estaleiros, 

armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de 

combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações medida a partir da 
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alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas constantes no anexo do presente 

decreto-lei��, de acordo com o nº 2 do artigo 15º, sendo da responsabilidade dos proprietários 

florestais assegurar o cumprimento de normas de silvicultura preventiva e uma correcta gestão 

de combustível.�  
 
A Câmara após analisar o assunto, e todos os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do 

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

plantação pretendida pela requerente, devendo a mesma distar no mínimo, 20 metros de 

terrenos cultivados e 30 metros de nascentes, terras de cultura de regadio, muros e 

prédios urbanos, nos termos da alínea e) nº 1 da Portaria nº 528/89 de 11 de Julho.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





8 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � (EUCALYPTUS GLOBULUS) � CELESTINO 

MOITEIRO INÁCIO 

 

 

506 - Presente requerimento datado de 26 de Setembro de 2008 com registo de entrada nº 

E/9777, em nome de Celestino Moiteiro Inácio, residente em Rua Firmino Domingues, nº 23 � 
Boavista � Marinha Grande, onde solicita autorização para destruição de revestimento existente 

constituído por cepos e matos velhos, numa propriedade sita em Tojeiras � Marinha Grande, 
para posterior florestação com povoamento simples de eucalipto � (Eucalyptus globulus) 

  
Presentes: 
 
- Informação IA/04/2009 de 05 de Março sobre o assunto, que se junta em anexo e que aqui se 
dá por integralmente reproduzida; 
 
- Parecer da Autoridade Florestal Nacional sobre o assunto, com registo de entrada nº E/5565, 

que se junta em anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido; 
 
- Parecer da CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro � 
Divisão Sub-Regional de Leiria, sobre o assunto, que se junta em anexo e que aqui se dá por 

integralmente reproduzido.  
 
A Câmara após analisar o assunto, e todos os pareceres emitidos delibera, ao abrigo do 

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

plantação pretendida pelo requerente, chamando no entanto a atenção para a norma 

referida no parecer técnico desta Câmara que alerta para o facto de se garantirem os 

afastamentos definidos para as espécies de rápido crescimento no que se refere às linhas 

de água e às estremas da propriedade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA MORADIA SITA NO 

LOTE 10 DA URBANIZAÇÃO DE CASAL D`ANJA, FREGUESIA DE VIEIRA DE 
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LEIRIA, CONCELHO DA MARINHA GRANDE, PROPRIEDADE DE MANUEL 

JOAQUIM NUNES E ANABELA NUNES CAVALEIRO. 

 

 

507 - Presente cópia do requerimento subscrito por Manuel Joaquim Nunes, ao qual foi 

atribuído o registo de entrada nº E/4575/2009. 
 
Presente requerimento subscrito por Manuel Joaquim Nunes e Anabela Nunes Cavaleiro, ao 
qual foi atribuído o registo de entrada nº E/8889/2009. 
 
Presente Informação da Secção de Património I/488/2009, de 14/04/2009. 
 
Presente Informação do Gabinete de Apoio Jurídico nº 60/RC/2009, de 01/06/2009. 
 
Presente Informação do Gabinete de Apoio Jurídico nº 70/RC/2009, de 02/07/2009. 
 
Presente cópia da escritura de compra e venda celebrada em 20/01/1999 no Edifício dos Paços 

do Concelho. 
 
Presente declaração para inscrição ou alteração de inscrição de prédios urbanos na matriz de 

2001. 
 
Presente cópia da certidão da Conservatória de Registo Predial. 
 
Presente cópia da caderneta predial urbana referente ao imóvel. 
 
Presente cópia do Alvará de Licença de Utilização nº 265/2000. 
 
Presente cópia da sentença proferida pelo 3º Juízo do Tribunal Judicial da Marinha Grande no 

âmbito do processo de divórcio litigioso nº 520/07.6 TBMGR. 
 

 
Considerando que: 

1- O Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social tem por objectivo 
possibilitar a alienação de lotes de terrenos municipais destinados à construção de 

habitação própria dos respectivos adquirentes; 
2- Os adquirentes dos lotes têm de cumprir determinados requisitos, constantes do artigo 

11º do referido Regulamento, entre os quais se destaca �ser casado ou, não o sendo, ser 

responsável por um agregado familiar de, pelo menos, duas pessoas�; 
3- O Regulamento tem em vista a atribuição de lotes para construção a agregados 

familiares, e não a indivíduos solteiros ou que tenham outro estado civil e que não 

tenham sob a sua responsabilidade, pelo menos, duas pessoas; 
4- O casamento dos requerentes foi dissolvido por sentença judicial proferida em 

16/02/2009; 
5- Verificou-se a ruptura definitiva da unidade familiar; 
6- A família em questão deixou de habitar na casa de morada de família sita no Lote 10 da 

Urbanização de Casal d`Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 

Grande cuja autorização para alienação agora se requer; 
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7- A casa de morada de família foi atribuída provisoriamente ao requerente Manuel 
Joaquim Nunes; 

8- De acordo com o requerimento com o registo de entrada nº E/8889/2009 nenhum dos 

requerentes possui condições financeiras para dar tornas ao outro. 
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida 

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

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 2 do artigo 22º do 

Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção, delibera autorizar por 

unanimidade a alienação da moradia sita no Lote 10 da Urbanização de Casal d`Anja, 

freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, propriedade de Manuel 

Joaquim Nunes e de Anabela Nunes Cavaleiro. 

Mais delibera remeter o processo aos serviços municipais competentes para efeitos de 

determinação do preço de alienação do imóvel, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 

25º do Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

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

CEDÊNCIA 52,45M² DE TERRENO D0 SR. JOAQUIM MAIA DE SOUSA 

 

 

508 - Para a beneficiação do Largo da Capela da Moita, foram realizados os contactos 

necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que 

foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de 

Joaquim Maia de Sousa, que confronta a Norte com Afonso Coelho Cardeira, a Sul com 
Caminho Público (Travessa Padre Franklin), a Nascente com Comissão Fábrica da Igreja de 

Pataias - Moita e a Poente com herdeiros de Henrique Alberto Soares, com artigo matricial nº. 

676. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (52,45m²) solicitando que 

a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a abertura de portão para o novo 

arruamento e reposição (construção) de telheiro igual ao que vai ser demolido. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 52,45m², do prédio de que é dono Joaquim Maia de Sousa, com 

artigo matricial nº. 676, que confronta a Norte com Caminho Público (novo arruamento), 

a Sul com Rui Filipe da Silva, a Nascente com Caminho Público (novo arruamento) e a 

Poente com herdeiros de Henrique Alberto Soares, para beneficiação do Largo da Capela 

da Moita, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à abertura de portão para 

o novo arruamento e reposição (construção) de telheiro igual ao que vai ser demolido, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 2) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

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

reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





11 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA DE CARIZ SOCIAL, 

FIXADO PELO MUNICÍPIO, EFECTUADO PELA INQUILINA DORA SOFIA 
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LISBOA RAMADAS, RESIDENTE NO BAIRRO DO CAMARNAL VELHO, CASA 23, 

POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

DO AGREGADO FAMILIAR 





509 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 30/06/2009, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Dora Sofia Lisboa Ramadas, inquilina deste 
Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar, da inquilina em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 13,75 (treze euros e setenta e cinco cêntimos); valor este calculado 

ao abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



12 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA FIXADO PELO 

MUNICÍPIO, EFECTUADO PELO INQUILINO VÍTOR MANUEL LOURAÇO 

RAIMUNDO, RESIDENTE NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 1, RC DTO., 

POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

DO AGREGADO FAMILIAR 




510 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 30/06/2009, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Vítor Manuel Louraço Raimundo, inquilino 

deste Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar, do inquilino em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 15,09 (quinze euros e nove cêntimos); valor este calculado ao abrigo 

do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



13 - SEGUNDA FASE DE ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL PARA ENTRADA EM VIGOR NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO 




511 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED, datada 
de 29/06/2009, referente à actualização, a partir do próximo mês de Agosto, das rendas de 

habitação social, pertença da Autarquia e localizadas nas seguintes zonas: Avenida da 

Liberdade (Bloco M); Rua da Charnequinha (Moita), Rua António Lopes e Rua do Bairro do 

Camarnal. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei n.º 166/93, de 

7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas 
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alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 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, proceder à actualização anual das 

rendas dos seguintes blocos:  

 

A partir de Agosto/09: 
1 - Rua da Charnequinha 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

44 Lola António Gomes R/C Esq.º 30/07/2007 5,31� 5,62� 
44 Maria Fernanda Frederico 1.º Esq. 30/07/2007 8,32� 28,30� 

 

 

2 - Avenida da Liberdade (Bloco M) 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/08 

 

 

RENDA/09 

M Maria Júlia Rodrigues 

Calado 
2.º Fte Dto 01/08/2007 18,48� 27,04� 

 

3 �Rua do Bairro do Camarnal 

 

 

LOTE 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

RENDA/08 RENDA/09 

48 Maria de Jesus Santos N.º 48 01/08/2004 13,19� 13,57� 
53 José António Carreira N.º 53 01/08/2004 133,14� 128,24� 

 

4 � Rua António Lopes 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

Maria Alice Mendes N.º 23 10/08/2004 26,10� 25,24� 
Vitorino Carlos Henriques Saraiva N.º 41 01/08/2004 62,53� 58,50� 
 

Mais se informa que o valor das rendas mencionadas anteriormente devem passar a 

vigorar a partir de 1 de Agosto do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 







14 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

DE IDOSOS � UNIDOS NA NATUREZA� NAS ÁRVORES, EM S. PEDRO DE MOEL 




512 - Presente informação n.º 835/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED-, datada de 09/07/09, referente a pedido de apoio logístico e financeiro, efectuado pela 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para a realização do Encontro de idosos � 

Unidos na Natureza�, a ter lugar no dia 16 de Julho, nas �Arvores�, em S. Pedro de Moel. 
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A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à natureza da iniciativa, delibera 

no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de 

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

a dinamização do referido encontro de idosos, denominado � Unidos na Natureza�, a 

realizar no dia 16 de Julho, não só em termos logísticos, mas também através da 

atribuição de um subsídio, no valor de 776,00� (setecentos e setenta e seis euros), previsto 

na rubrica A/55 do Plano de Actividades Municipais para 2009, à Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha Grande, sediada em Rua das Colmeias, 12 � Forno da Telha, 

com o número de contribuinte 500 892 113, para fazer face aos custos tidos com o aluguer 

do som e do equipamento sanitário. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

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

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



15 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL PARA SUPORTE DAS 

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 




513 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 09/07/2009, dando conta do pedido de apoio financeiro efectuado pelo Núcleo 

Regional de Leiria da  Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, com data de 06/07/2009 e 
registo de entrada n.º 9313/2009, para fazer face às despesas tidas com o funcionamento da 

mesma. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando o apoio prestado pelo Núcleo 

Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral às crianças/jovens 

portadoras de paralisia cerebral do concelho da Marinha Grande, delibera no uso de 

competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um 

subsídio, no valor de 1000,00� (mil euros) à referida Associação, contribuinte fiscal n.º 

506 636 666, a retirar da rubrica A/59 do Plano de Actividades Municipais em vigor para 

o corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

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

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

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 
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A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





16 - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA - VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - 2009/2010 




514 - Presente informação n.º 878/09 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 
Educação e Desporto, datada de 07/07/2009 e, na qual se dá conta da necessidade de ser criado 

um Regulamento para frequência da Valência de Prolongamento de Horário nos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município da Marinha Grande, 
a ser implementado, a partir do próximo ano lectivo 2009/2010. 
 
A Câmara apreciou a informação e, considerando que: 

 No Ensino Pré-Escolar, o Ministério da Educação recomenda uma componente 

lectiva de cinco horas diárias, ou seja, vinte e cinco horas semanais; horário esse 

que nem sempre corresponde às verdadeiras necessidades das famílias; 

 Tem sido objectivo primordial deste Município proporcionar actividades para 

além das referidas cinco horas diárias, denominadas por � Prolongamento de 

Horário�, assim como actividades durante as interrupções lectivas, as quais visam 

suprir essas necessidades, 

 

Delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

conjugada com o n.º 1 do art.º 12.º do Despacho n.º 300/97, de 9 de Setembro, aprovar o 

seguinte Regulamento: 

 

Componente de Apoio à Família 

Valência de Prolongamento de horário 

Ano lectivo 2009/2010 

 

1 - O Prolongamento de Horário só funcionará com um número mínimo de 10 alunos. A 
capacidade máxima de cada sala para a Componente de Apoio à Família será de 20 alunos. 
Caso o número seja superior ao indicado cabe à Câmara Municipal, em conjunto com o 

Agrupamento, aplicar os critérios de selecção; 
 
2 - Critérios de selecção: 

- A inadequação dos horários profissionais dos pais e/ou encarregados de educação, face ao 

horário de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar (demonstrar através 

de comprovativo emitido pela entidade patronal e a entregar no Jardim-de-Infância, até 

quatro dias após o preenchimento e entrega deste documentos); 
- Tratar-se de criança que possua irmãos que estejam a frequentar a referida CAF; 
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- Inexistência de alternativa, à qual a família possa recorrer, para ser assegurada a guarda da 
criança, após o encerramento do Jardim-de-Infância (fora das horas lectivas) 
- Tratar-se de criança que tenha frequentado a CAF no ano anterior 

 
3 A Valência de Prolongamento de Horário funcionará de acordo com o calendário lectivo do 

pré-escolar e respeitando a calendarização de cada Agrupamento, no horário compreendido 

entre as 15h 30m e as 18h 30m, nos locais previamente definidos pela autarquia, em 
conjunto com o Agrupamento; 

 
4 Nas interrupções lectivas o horário de funcionamento será das 9h às 18,30h, sendo que as 

respectivas cantinas funcionarão nessas datas desde que o nº de refeições não seja inferior 5 

(cinco) alunos/dia. 
 
5 O valor mensal da comparticipação familiar é calculado em função do abono de família 

atribuído de acordo com os serviços da Segurança Social, bem como as normas definidas 

anualmente pelo Ministério de Educação para cálculo dos subsídios no âmbito da Acção 

Social Escolar; 
 

6 O pagamento da comparticipação é feito entre o dia 8 e o dia 15 de cada mês. Em caso de 

atrasos consecutivos no pagamento, o aluno fica impedido de continuar a frequentar esta 
valência; 

 
7 Fica isento do pagamento da mensalidade o aluno que falte mais de 15 dias, durante o mês, 

desde que essa falta seja devidamente justificada, por motivo de doença; 
 
8 As desistências devem ser comunicadas por escrito, com uma antecedência mínima de 5 

dias úteis, em impresso próprio a fornecer pelo Município aos Agrupamentos, para serem 

remetidos aos respectivos jardins-de-infância. O não cumprimento desta norma implica o 

pagamento integral da mensalidades do respectivo mês; 
 
9 O transporte e acompanhamento das crianças para as respectivas salas de Componente de 

Apoio à Família, será assegurada pela Autarquia; 
 
10 O encarregado de educação é responsável pelo regresso do aluno, após o terminus do 

prolongamento de horário. 
 
11 A mensalidade referente ao mês de Julho deverá ser paga juntamente com a do mês de 

Setembro. 

 

12 Em caso de desistência da CAF no mês de Julho, não haverá restituição do valor pago 

anteriormente.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





17 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA AZAMBUJA � � CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 (DIRM)� NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
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515 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 
obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada ( artigo 9º, nº 3). 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada �Beneficiação da Rua da Azambuja�, adjudicada à firma 

�Lenaprédio Lda�, o técnico Pedro Gomes. 



Esta deliberação foi tomada unanimidade.  


 
18 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DA AZAMBUJA  � � CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/2008 DIRM� PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 





516 - Presente plano de segurança e saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 

pela firma � Lenaprédio Lda � 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora  

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do 

Dec.- Lei N.º 273/03, de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por � Beneficiação da Rua 

da Azambuja �, de acordo com o disposto n.º 1 do art. 12º do Dec. � Lei 273/03, de 29 de 

Outubro. 



Esta deliberação foi tomada unanimidade. 





19 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia quinze de Julho de dois mil e nove, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.319.377,19� (três 

milhões, trezentos e dezanove mil, trezentos e setenta e sete euros e dezanove 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: 
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1. CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO NA 

RUA DO PONTÃO � PICASSINOS, EM NOME DE ALBINA DE JESUS 

FONSECA. 

 

2. AQUISIÇÃO DE MARCO DE PEDRA - RECTIFICAÇÃO 

 

3. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE � RECTIFICAÇÃO 

 

4. TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA FREQUÊNCIA DA 

VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO � PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO E ADAPTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

ACTUAIS DA ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO COLÉGIO LUSO-INTERNACIONAL DO 

CENTRO (CLIC), NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

6. PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE TEATRO DO SOM - 

ENCENAÇÃO DA PEÇA MOMENTOS 

 

7. PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA � APOIO AOS ATLETAS DO 

TORNEIO DE VOLEIBOL 

 

8. 7.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE VIEIRA DE LEIRIA 

 

9. PROPOSTA DE PARCERIA COM O GRUPO COFINA E O CARTÃO ARTE E 

CULTURA SÁBADO 

 

10. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR 

 

11. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA � INSTALAÇÃO DE 

QUIOSQUE PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

 

12. - PROCESSO N.º 230-09 � RECTIFICAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL 

PARA CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23/08, COM AS ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 � CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO NA RUA 

DO PONTÃO � PICASSINOS, EM NOME DE ALBINA DE JESUS FONSECA. 
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517 - Presente requerimento apresentado por Albina de Jesus Fonseca, solicitando a emissão de 

certidão comprovativa da cedência de uma parcela de terreno com 718,00 m2, sita na Rua do 

Pontão, em Picassinos, pertencente à propriedade inscrita da Conservatória do Registo Predial 

com o n.º 01503/130772. 
 

Da deslocação ao local e face ao espaço público disponível, foi possível aos serviços confirmar a 

cedência de 194,00 m2. 
 

A Câmara municipal após análise da pretensão, delibera emitir a correspondente certidão. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

2 - AQUISIÇÃO DE MARCO DE PEDRA - RECTIFICAÇÃO 

 

 

518 - Em reunião de Câmara de 02 de Julho de 2009, foi deliberado mandar fazer um marco de 
pedra com inscrição, a colocar no Jardim de Picassinos, para assinalar o local onde funcionou a 

1ª escola primária. 
Por lapso, a deliberação não foi sujeita ao cabimento devido pela Secção de Contabilidade, 

lapso este que se encontra corrigido, pelo que agora se solicita a rectificação daquela 

deliberação. 
 
A Câmara após análise do pedido delibera rectificar a deliberação tomada em reunião de 

02 de Julho de 2009 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE � RECTIFICAÇÃO 

 

 

519 - Em reunião de Câmara de 18 de Junho de 2009, foi tomada uma deliberação para a 

restituição da quantia de 21,16� (vinte e um euros e dezasseis cêntimos), pago indevidamente 
pelo encarregado de educação do aluno Alexandre Filipe Ramalho, que se anexa. 
Por lapso, a deliberação não foi sujeita ao cabimento devido pela Secção de Contabilidade, 

lapso este que se encontra corrigido, pelo que agora se solicita a rectificação daquela 

deliberação. 
 
A Câmara após análise do pedido delibera rectificar a deliberação tomada em reunião de 

18 de Junho de 2009. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA FREQUÊNCIA DA 

VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO � PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

DA FORMA DE CÁLCULO E ADAPTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ACTUAIS DA 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 
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520 - Presente informação n.º 932/09 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 14/07/2009 e, na qual se dá conta da necessidade de, no 

presente ano lectivo, com base nas alterações existentes em termos de Acção Social Escolar, de 

forma a facilitar a análise dos casos e da situação sócio famíliar, se proceder a algumas 

alterações na Tabela de Comparticipação Familiar pela Utilização dos Serviços de Apoio à 

Família em Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, tais como redução em 40% do valor 

estipulado para cada um dos escalões previstos na Tabela, bem como a correspondência dos 

escalões de rendimentos aos respectivos escalões de abono. 
 
A Câmara apreciou a informação e, considerando que: 

 Nos termos do Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro, são definidas as 

normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de educação no custo 
das Componentes de Apoio à Família dos estabelecimentos de educação pré-escolar;  

 No presente ano lectivo, se entende que a Tabela de Comparticipação Familiar para 

Frequência da Valência de Prolongamento de Horário deve ser reajustada aos princípios 

actuais que regem a Acção Social Escolar, definidos nos termos do Despacho n.º 

20956/2008, de 11 de Agosto, em que a base de cálculo passou a ser o posicionamento 

no escalão de Abono de Família; 
  E, por último o actual contexto socioeconómico das famílias, 

 
Delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

conjugada com o n.º 1 do art.º 12.º do Despacho n.º 300/97, de 9 de Setembro, aprovar as 

alterações na Tabela de Comparticipação Familiar pela Utilização dos Serviços de Apoio 

à Família em Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, designadamente a redução em 

40% do valor estipulado para cada um dos escalões previstos na Tabela, bem como a 

correspondência dos escalões de rendimentos aos respectivos escalões de abono, conforme 

tabela em anexo (Anexo 3).  

 

Esta deliberação foi tomada unanimidade. 

 

 

5 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO COLÉGIO LUSO-INTERNACIONAL DO 

CENTRO (CLIC), NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NA XII 

SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

 

521 - Presente informação nº 758 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, propondo 

a atribuição de um subsídio ao Colégio Luso-Internacional do Centro (CLIC), no âmbito  das 

actividades desenvolvidas na XII Semana da Educação e Juventude que decorreu de 01 a 06 de 

Junho no Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e, atendendo a que a participação do 

referido estabelecimento de ensino e respectivos alunos revelou-se uma mais-valia para a 

dinamização da iniciativa em questão, delibera ao abrigo da alínea l) do nº 1, do art. 64º 

da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 591,00� (quinhentos e noventa e um euros), ao 

Colégio Luso-Internacional do Centro, com sede na Rua D. João Pereira Venâncio, 2430-

291, nº fiscal 503 705 659, com cabimento na acção 2009/A/28. 
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Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

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

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

objecto, no período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira ausentou-se, não tendo votado por motivo de ser sócio 

da referida sociedade e como tal encontrar-se impedido nos termos do artigo 44º, alínea a) 

do CPA. 

 

 

6 - PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE TEATRO DO SOM - 

ENCENAÇÃO DA PEÇA MOMENTOS 

 

 

522 - Presente informação I/846/2009 e pedido de apoio financeiro do Sport Operário 

Marinhense, NIF 501417702, com sede na Rua 25 de Abril, n.º 30, 2430-313 Marinha Grande, 
com vista à preparação de um novo projecto teatral intitulado �Momentos�, apresentado no dia 

10 de Julho no SOM, e que futuramente continuará a ser apresentado na Marinha Grande e nas 
cidades geminadas com a Marinha Grande, entre outros, cujo objectivo, segundo o 
requerimento apresentado, é o de manter viva a cultura e a produção teatral na Marinha Grande. 

O orçamento do projecto apresentado é de 4400 euros e destina-se a custear despesas com a 
aquisição de luz e som, com o encenador, com cenários, com guarda-roupa/maquilhagem, com 
adereços e com publicidade/cartazes/programas. 

O Grupo de Teatro do SOM foi formado em meados dos anos 1950 e tem já um vasto trabalho 

apresentado, de qualidade e relevância, desenvolvido no âmbito da acção cultural do Sport 

Operário Marinhense, sendo uma referência no panorama do teatro amador do concelho e para 

a comunidade da região. 
 
Deste modo, considerando que:  
 
a) A Cultura a actividade cultural e artística nas mais diversas disciplinas são estruturais e 

essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
b) Uma estratégia cultural sustentada passa não só pelo apoio à apresentação/divulgação de 

projectos e actividades culturais, mas também pela atribuição de apoios para a criação artística, 

sendo que será através da promoção deste tipo de projectos e actividades criativas que será 

possível potenciar o surgimento de projectos e redes criativas/artísticas no concelho/região, 
estimular desenvolvimento das industrias criativas e por fim contribuir definitivamente para o 
desenvolvimento da Sociedade, com impacto a nível artístico, mas também cultural, económico 

e social nos locais onde se desenvolvem. 
c) Se trata de uma proposta de um grupo de teatro do concelho no âmbito da criação artística e 

direccionada para a comunidade marinhense e de fora do concelho; 
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d) Se trata de um grupo de teatro com mais de 60 anos de actividade, que tem vindo a 
apresentar trabalhos de qualidade e relevância do âmbito do teatro amador do concelho; 
e) Que o projecto vem contribuir para o desenvolvimento e dinamização cultural e artística do 

concelho e para a sua divulgação no país, e que desta forma se entende que resulta num 

beneficio cultural e artístico para a população em geral do concelho e de fora deste, bem como 

para o teatro amador concelhio, revestindo-se assim de especial relevância e de interesse. 
 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de �3000 (três mil euros) ao Sport 

Operário Marinhense, contribuinte nº501417702, com sede na Rua 25 de Abril, n.º 30, 

2430-313 MARINHA GRANDE, para custear as despesas relacionadas com a preparação 

de um novo projecto teatral intitulado �Momentos�, nomeadamente para custear 

despesas com a aquisição de luz e som, com o encenador, com cenários, com guarda-

roupa/maquilhagem, com adereços e com publicidade/cartazes/programas, cuja verba se 

encontra prevista em PAM na acção 2009/A/140. 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

1. Após seis meses da primeira apresentação do projecto (10 de Julho) e num prazo de 

dois meses, fique a entidade obrigada à apresentação de um relatório de actividades do 

projecto, com a componente financeira (relatório de receitas e despesas do projecto), onde 

devem ainda constar: número de apresentações realizadas, locais, datas, número de 

espectadores, fotografias, comentários/sugestões recebidas pelos espectadores e/ou 

organização, outros elementos que enriqueçam o relatório, e no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro nos prazo proposto. 

 

2. Que a não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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. 

 

 

7 - PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA � APOIO AOS ATLETAS DO 

TORNEIO DE VOLEIBOL 

 

 

523 - Presente e-mail datado de 10 de Julho de 2009, da organização do torneio de Voleibol de 

Praia, que irá decorrer na Praia da Vieira, nos dias 18 e 19 de Julho de 2009, solicitando, entre 

outros apoios, a estadia gratuita no Parque de Campismo da Praia da Vieira, nos dias 18 e 19 de 
Julho, para cerca de 20 atletas que irão participar do torneio. 
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A Câmara após análise do pedido, e atendendo a que: 

- Uma das atribuições dos municípios diz respeito aos tempos livres e desporto (art. 13º n.º 

1 al. f) da Lei 159/99, de 14 de Setembro); 

- Nessa medida, pode apoiar ou comparticipar actividades de interesse municipal, de 

natureza desportiva, como é o caso (art. 64º n.º 4 cfr al. b) da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro); 

- O referido torneio promove o interesse pelo desporto, envolvendo dezenas de atletas, 

traduzindo-se numa mais valia para o concelho, em particular para a Praia da Vieira, 

 

Delibera nos termos do artigo 64º n.º 7 al. d) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e de acordo com o previsto no art.  7º, 

al. g) do Regulamento de Taxas em vigor, isentar os 20 atletas do pagamento de estadia no 

Parque de Campismo da Praia da Vieira. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - 7.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE VIEIRA DE LEIRIA 

 

 

524 - Presente informação datada de 16/06/2009, dando conta de um pedido de subsídio 

apresentado pelo Industrial Desportivo Vieirense, em oficio enviado à Câmara datado de 11 de 

Maio, para a realização do 7.º Grande Prémio de Atletismo de Vieira de Leiria no dia 06 de 

Setembro de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da localidade em todo o país pelo Industrial Desportivo 

Vieirense, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

subsídio no valor de 750� (setecentos e cinquenta euros) ao, Industrial Desportivo 

Vieirense, NIF: 501254242, para apoiar a realização do referido evento. 

  

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 205 

 

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, certidões devidamente 

arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - PROPOSTA DE PARCERIA COM O GRUPO COFINA E O CARTÃO ARTE E 

CULTURA SÁBADO 

 

 

525 -  Presente a informação, I/933/2009 de 15 de Julho de 2009, do Museu do Vidro, acerca 

da proposta de isenção de pagamento de taxa de ingresso no Museu do Vidro e no Museu 
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Joaquim Correia, no âmbito da proposta de parceria com o grupo Cofina e o Cartão Arte e 

Cultura da Sábado; 
- Presente a minuta do Protocolo de Acordo de Parceria Cartão Arte e Cultura Sábado � Grupo 
Cofina Media; 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande recebeu uma proposta de assinatura de 

protocolo para adesão ao Cartão Arte e Cultura Sábado - um cartão do Grupo Cofina Media. 
 
A COFINA, S.G.P.S., S.A. é um Grupo que desenvolve a sua actividade na área dos media e 

conteúdos, assumindo uma posição de liderança em vários títulos da imprensa tradicional e em 

publicações online em segmentos chave, e que pretende lançar um novo produto: o Cartão Arte 

e Cultura Sábado.  
 
Este cartão terá parcerias com inúmeras entidades ligadas a espaços culturais e de lazer � como 
cinemas, teatros, museus, centros de exposição, entre outros -, e tem como objectivo a 
promoção turística e oferta cultural ao nível nacional e será distribuído através da Revista 
Sábado.  
O cartão terá a validade de um ano, estando previsto o lançamento do mesmo durante o mês de 

Setembro de 2009, estimando-se atingir 50.000 utilizadores.  
 
Neste sentido, foi proposto à Câmara Municipal que aderisse a este projecto de criação do 

Cartão Arte e Cultura Sábado, através da participação do Museu do Vidro e do Museu Joaquim 

Correia, enumerando-se as seguintes vantagens: 
 Associação directa do nome do Museu do Vidro e do Museu Joaquim Correia ao Cartão 

Arte e Cultura Sábado, em todo o material de promoção e em anúncios de televisão, 

jornais e rádio; 
 Inclusão do logótipo do Museu do Vidro e do Museu Joaquim Correia no website 

(www.cartaosabado.com); 
 Destaques periódicos no website; 
 Destaques referentes a estreias de exposições, espectáculos, e outras actividades no 

Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia, no website; 
 Actualização permanente dos espectáculos a decorrer no Museu do Vidro e no Museu 

Joaquim Correia, no website; 
 Colocação de autocolante identificativo de parceiro no Museu do Vidro e no Museu 

Joaquim Correia (bilheteiras ou outros locais à escolha). 

Em contrapartida, a Câmara Municipal da Marinha Grande, isentaria do pagamento da taxa de 

um ingresso na compra de outro, no Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia. 
 
Esta promoção é vantajosa e prevê-se que trará grandes benefícios, na medida em que será 

realizada uma divulgação e promoção turística e cultural do Museu do Vidro e do Museu 

Joaquim Correia sem custos directos numa das revistas com maior tiragem nacional e 
consequentemente, realizar-se-á a divulgação e promoção da Marinha Grande ao nível 

nacional. Em última instância, prevê-se um aumento do fluxo de visitantes, o desenvolvimento 
do turismo da nossa região e a vinda de novos públicos aos museus. 
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera aceitar a adesão a este projecto de 

criação do Cartão Arte e Cultura Sábado, pelo Grupo Cofina Media, e ao abrigo da 

alínea g) do artigo 7.º do Capítulo II do �Regulamento de Taxas a cobrar pela Câmara 

Municipal da Marinha Grande�, aprovar a isenção do pagamento da taxa de um ingresso 

no Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia após a compra de outro ingresso no 
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respectivo museu, aos leitores da revista Sábado que entenderem utilizar e apresentar o 

cartão até um ano após a data de lançamento do mesmo. 

 

 

Atento os objectivos da utilização e os benefícios que advêm na implementação da forma 

de isenção do pagamento da taxa de um ingresso na compra de outro, a Câmara 

Municipal da Marinha Grande delibera ainda aprovar a assinatura do protocolo para 

adesão ao Cartão Arte e Cultura Sábado que se encontra em anexo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR 

 

 

526 - Presente requerimento da Associação Tocándar, a solicitar a cedência da antiga praça do 

peixe, no edifício da Resinagem, para instalação do projecto que a associação tem vindo a 

desenvolver e a possibilidade de utilização de outros espaços do edifício para o 

desenvolvimento da actividade. Este pedido deve-se ao facto de o local onde a associação tem 

vindo a desenvolver a sua actividade (Escola Secundária Calazans Duarte), apresentar 

ciclicamente falta de condições de trabalho, comprometendo o normal desenvolvimento do 

projecto. 
  

A Câmara ciente de que este projecto envolve dezenas de jovens e que tem sido 

importante para a divulgação do património cultural, nomeadamente na área da música 

tradicional, e que contribui para uma fruição saudável dos tempos livres por parte dos 

jovens envolvidos nesse projecto delibera, face às dificuldades apresentadas pela referida 

associação, e pelo conhecimento que tem que a Escola irá entrar em obras de beneficiação 

por um prazo previsível de 15 meses, sem que tivesse sido acautelado um espaço que 

permita a continuidade do projecto Tocándar, ceder provisoriamente e a titulo 

experimental, o espaço solicitado, até à reunião camarária que ocorrerá no mês de 

Agosto, na qual será novamente trazido o assunto para ser apreciado.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA � INSTALAÇÃO DE 

QUIOSQUE PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

 

 

527 - Presente oficio datado de 18 de Junho de 2009, dos Bombeiros Voluntários de Vieira de 

Leiria, a solicitar autorização para instalar um quiosque/quermesse, ocupando três lugares de 

estacionamento a sul do Largo do Monumento ao Pescador, na Praia da Vieira, no período de 

15 de Junho a 15 de Setembro de 2009, com vista à angariação de fundos a favor daquela 

instituição. 
Presentes pareceres da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria e da Divisão de Obras 

Particulares da Câmara, a informar que não há inconveniente no deferimento da pretensão. 
 
A Câmara após análise do pedido, e tendo em conta que a instalação do 

quiosque/quermesse, visa a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de 
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Vieira de Leiria, Instituição de Nobre valor que presta um serviço público de excelência à 

comunidade local, delibera autorizar a ocupação de espaço público conforme solicitado. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - PROCESSO N.º 230-09 � RECTIFICAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA 

PELA LEI N.º 64/2003, DE 23/08, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 

LEI N.º 10/2008, DE 20/02). 

 

528 - Presente requerimento de Carlos Laurindo Tereso, proprietário do prédio rústico ao qual 

corresponde o artigo matricial n.º 11125, da freguesia da Marinha Grande, descrito sob o n.º 

15827 da freguesia da Marinha Grande, na Conservatória de Registo Predial da Marinha 

Grande, solicitando a rectificação da certidão n.º 70/2009/DARH/SEG, por, por lapso daquele, 

ter declarado que a venda do prédio rústico se destinava a 9 pessoas, quando na verdade se 

destina a 10 pessoas, uma vez que 1/9 do prédio rústico em causa será adquirido não só por Ilda 

Maria Domingues e Silva como pelo companheiro que com esta convive, em união de facto, 

Victor Arménio dos Santos Oliveira; 
 
Presente deliberação camarária de 04 de Junho de 2009.  
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 

a) Em reunião camarária de 04 de Junho de 2009, deliberou emitir parecer favorável à 

celebração do negócio jurídico que originará a constituição de compropriedade, mais 
concretamente, à compra e venda do prédio rústico, propriedade de Carlos Laurindo Tereso, a 

favor de 9 sujeitos, composto por terra de semeadura, com a área de 2112 m2, sito na Rua das 

Carreirinhas, Comeira, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial 
rústica sob o n.º 11125 da freguesia da Marinha Grande, descrito na Conservatória de Registo 

Predial da Marinha Grande sob o n.º 15827 da freguesia da Marinha Grande; 
b) Em 14/07/2009, Carlos Laurindo Tereso, proprietário do prédio rústico ao qual corresponde 

o artigo matricial n.º 11125, da freguesia da Marinha Grande, descrito sob o n.º 15827 da 

freguesia da Marinha Grande, na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, 

apresentou requerimento nesta Câmara Municipal solicitando a rectificação da certidão n.º 

70/2009/DARH/SEG, por, por lapso daquele, ter declarado que a venda do prédio rústico se 

destinava a 9 pessoas, quando na verdade se destina a 10 pessoas, uma vez que 1/9 do prédio 

rústico em causa será adquirido não só por Ilda Maria Domingues e Silva como pelo 

companheiro que com esta convive, em união de facto, Victor Arménio dos Santos Oliveira; 
c) O requerimento apresentado em 14/07/09, por Carlos Laurindo Tereso, não vem alterar os 

pressupostos de direito que fundamentaram a deliberação camarária de 04 de Junho de 2009, 

através da qual foi emitido parecer favorável à celebração do negócio jurídico que originará a 

constituição de compropriedade sobre o prédio rústico já identificado. 
 
Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 
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pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º10/2008, 

de 20/02, emitir parecer favorável à celebração do negócio jurídico que originará a 

constituição de compropriedade, mais concretamente à transmissão onerosa do prédio 

rústico, composto por terra de semeadura, com a área de 2112 m2, sito na Rua das 

Carreirinhas, Comeira, freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz 

predial rústica sob o n.º 11125 da freguesia da Marinha Grande, descrito na 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 15827 da freguesia da 

Marinha Grande, propriedade de Carlos Laurindo Tereso, a favor de 10 sujeitos, uma vez 

que uma das quotas referidas no requerimento n.º 725/2009, será transmitida a favor de 

Ilda Maria Domingues e Silva e Victor Arménio dos Santos Oliveira.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

529 -  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. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa ausentou-se da reunião a seguir  à 

discussão e votação do ponto oitavo dos assuntos fora da ordem do dia, pelo que não 

participou na votação dos assuntos constantes dos pontos seguintes. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião às 18 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Madalena Ferreira de Oliveira, 

chefe da divisão Administrativa e de Recursos Humanos 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 Vice- Presidente 

 

 

 

A secretária da reunião 

 
 
 

 

 


