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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dois de 

Julho de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos dois 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 Presidente, Dr. 

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

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro 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 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
  O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira chegou à reunião pelas 15,05 

horas, durante o período de antes da ordem do dia. Ausentou-se da reunião pelas 19,00 horas, 

depois de terminado o atendimento público dos munícipes inscritos sob o número 1. 
    
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 16,30 

horas, após a apreciação e votação do ponto 8 da ordem do dia, coma epígrafe �REQ. N.º 

3232/07 � PC N.º 777/04 � ANIBAL OLIVEIRA COSTA�, não tendo regressado. 
 
Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados imediatamente a seguir aos que se encontram incluídos na 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. 
 

 


 

 

ORDEM DO DIA 
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1. REQ N.º 1635/09 - PC N.º 570/06 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 

MARINHA GRANDE 

 

2. REQ N.º 1568/09 -  PC N.º  106/08 �� MP TOOL � ENGENHARIA E 

PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA 

 

3. REQ N.º 2718/08 - PC N.º 544/05  � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 

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

 

5. REQ. N.º 1381/09 � PC N.º 502/96 � JOAQUIM GOMES 

 

6. REQ. N.º 1382/09 � PC N.º 315/08 � JOAQUIM GOMES 

 

7. REQ. N.º 1575/09 � PC N.º 622/07 � BELBLOCO � CONSTRUÇÕES, LDA 

 

8. REQ. N.º 3232/07 � PC N.º 777/04 � ANIBAL OLIVEIRA COSTA 

 

9. REQ. N.º 1293/09 � PC N.º 362/04 � JUSTINO DOMINGUES MACHADO 

 

10. REQ. N.º 1256/09 � PC N.º 558/01 � PEREIRA COSTA & GAMEIROS, LDA 

 

11. REQ. N.º 1335/09 � PC N.º 558/01 � PEREIRA COSTA & GAMEIROS, LDA 

 

12. REQ. N.º 991/09 � PC N.º 244/96 � JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA 

 

13. REQ. N.º 472/09 � PC N.º 791/05 � MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 

 

14. REQ. N.º 260/09 � PC N.º 622/95 � OUTEIROBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, 

LDA 

 

15. 11.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

16. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �BAMBI CAFÉ� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

17. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

18. PROCESSO N.º 195-09 - SOLICITAÇÃO 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). 

 

19. CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA 

VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À ESCALA 1:2000, 

RESPEITANTE A UMA ÁREA DE 5 065 HA, NO CONCELHO DA MARINHA 
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GRANDE - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 14/09 � AP/DOPU � 

ADJUDICAÇÃO 

 

20. �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 

(DIRM) � SUSPENSÃO DE TRABALHOS. 

 

21. EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� � CONC. PÚBLICO N.º 01/2008 � DEEM - APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS 

 

22. BENEFICIAÇÃO DA RUA CASAL D�ANJA � CEDÊNCIA DE 84,00M² DE 

TERRENO DA SRª. ZULMIRA FRAGOSO MIGUEL 

 

23. BENEFICIAÇÃO DA RUA CASAL D�ANJA � CEDÊNCIA DE 110,00M² DE 

TERRENO PROPPRIEDADE DE JEAN PIERRE AUBERT E ODILLE 

ANDREE MARROUS AUBERT 

 

24. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA 80,00M² DE TERRENO D0 SR. ALBANO 

DOS REIS 

 

25. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 37,00M² DE 

TERRENO DO SR. VITOR MANUEL FÉTEIRA DE OLIVEIRA 

 

26. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

27. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

28. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CARLOS ALBERTO SEQUEIRA SEIÇA 

ABEL. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 

 

29. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ARTUR DUARTE CORDEIRO E MVA 

RENT, LDA. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 

 

30. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ANTÓNIO MANUEL CURADO GUARDA. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 

 

31. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR NÉLIA MARIA PATRÍCIO DA SILVA 

OLIVEIRA. DEFERIMENTO. 

 

32. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MIGUEL ALVES ESTRADA. 

DEFERIMENTO. 
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33. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR HIRONDINO JORGE DOMINGUES. 

DEFERIMENTO. 

 

34. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR RITA ALEXANDRA CAVACO DE 

OLIVEIRA. DEFERIMENTO. 

 

35. ACTUALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROTOCOLO RELATIVO AO 

FUNCIONAMENTO FONOTECA DA MOITA E PAGAMENTO DO APOIO 

FINANCEIRO PARA AS RESPECTIVAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO  

 

36. PRÉMIOS DO CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM � XII SEMANA DA 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

37. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DA COMISSÃO UNITÁRIA DE 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE VIEIRA DE LEIRIA PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. 

 

38. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES 

DE PARKINSON � DELEGAÇÃO DA MARINHA GRANDE PARA A 

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

39. PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE 

MÚSICA E DANÇA DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE, ANO LECTIVO 

2008/2009 

 

40. RESUMO DE TESOURARIA 

 

41. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

 





 


PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 Assuntos fora de agenda � O Sr. Presidente solicitou a inclusão e votação de assuntos 

não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que os 
mesmos serão apreciados após os assuntos que constituem a ordem do dia da presente 

reunião. 
 
Dos assuntos fora de agenda apresentados o Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação 

imediata do seguinte assunto, tendo em conta que nesta altura se encontram ainda presentes 
todos os membros do executivo: 
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CONSULTA PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL DO PROJECTO DE �ARTICULAÇÃO DA LINHA DE ALTA 

VELOCIDADE COM A LINHA DO OESTE NA NOVA ESTAÇÃO DE LEIRIA � 

AIA2045� - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO.          

 

 
450 - Presente o meu despacho n.º 109/GAP/2009, datado de 30-06-2009, relativo ao assunto 
identificado em epígrafe e que se passa a transcrever: 
 
�Em 15 de Maio de 2009, foi recebido ofício da Agência Portuguesa do Ambiente (nosso 
registo E/7574/2009), informando que se encontrava a decorrer no Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional o procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental do projecto de Articulação da Linha de Alta velocidade com a Linha do 
oeste na Nova Estação de Leiria � AIA2045�. 
Mais informavam que o Estudo de Impacte Ambiental do projecto deveria ficar disponível para 

Consulta Pública nesta autarquia durante 31 dias úteis, de 15 de Maio a 30 de Junho, devendo 
para o efeito ser afixado ��anúncio em locais de maior afluência, e (�) colocação dos 

documentos (�) em local de fácil acesso e em condições de serem consultados.�. 
 
A Câmara publicou informação sobre o assunto nas edições de vários jornais nacionais, 
regionais e locais para aviso à população, afixou o Aviso nos lugares do costume, distribuiu 

pelo aglomerado urbano de Albergaria (aquele que mais impactos poderá receber da 

implementação da Linha de Alta velocidade) folhetos informativos aos eventuais interessados e 
disponibilizou a documentação para consulta no Gabinete de Relações Públicas, durante todos 

os dias úteis que mediaram entre as datas supra referidas. 
 
Não obstante não estar em causa a emissão de um parecer mas sim a mera apresentação de 
sugestões/opiniões a serem eventualmente ponderadas em sede do Estudo de Avaliação de 

Impacte Ambiental, a matéria cabe na esfera de competências da Câmara Municipal, 

nomeadamente nas alíneas b) do n.º 2, a) do n.º 3 e d) do n.º 7, todos do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro; 
 
O prévio conhecimento de todas as opiniões e sugestões a apresentar pelos interessados na 

Câmara Municipal, seria sempre uma mais-valia para a posterior discussão e deliberação deste 

Órgão sobre o Estudo, facto que nos levou a aguardar pelas mesmas.  
 
Chegados ao final do prazo sem que tenha sido recebida nos serviços camarários qualquer 

sugestão/exposição sobre o Estudo e já não sendo possível convocar uma reunião extraordinária 

da Câmara Municipal, ao abrigo da competência que me é conferida pelo art.º 68.º n.º 3 do já 

citado diploma legal, decido, a bem da defesa dos interesses do município, enviar ainda hoje à 

Agência Portuguesa do Ambiente um conjunto de sugestões, reforçando alguns alertas que já 

tinham sido efectuados à RAVE em 2007: 
 

Em 2007 foram facultados à empresa responsável pela elaboração do EIA, elementos 

relativos às condicionantes a ter em conta no desenvolvimento do estudo, no território 

da Marinha Grande, como era o caso dos terrenos adquiridos para implantação do novo 

cemitério de Picassinos. Posteriormente em 2008 e no âmbito do 1.º período de 

Discussão Pública relativo ao Estudo Prévio do traçado da LAV, foi referido pela CM 

que apesar de considerar o TGV um projecto importante para o concelho sobretudo se 
relacionado com a revitalização da Linha do Oeste, seria sempre necessário considerar 
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todas as medidas minimizadoras de impacte sobre o aglomerado e população de 

Albergaria. Da análise efectuada, verifica-se que nada é dito quanto à proximidade do 

cemitério projectado, e as medidas minimizadoras dos impactes negativos no 

aglomerado de Albergaria, nomeadamente aquelas que respeitam ao ruído e aos 

potenciais efeitos sobre a hidrografia, não nos parecem suficientemente 

tranquilizadoras. Nesse sentido fazemos novamente um apelo no sentido de serem 
adoptadas medidas eficazes. 
 
Em resumo: 
 
1. Face à proposta de alteração à Linha do Oeste, cujo principal objectivo é a 

revitalização da mesma, e sabendo que esta, no concelho da Marinha Grande 

atravessa o interior do aglomerado assumindo-se claramente como uma barreira no 
tecido urbano da cidade, parece-nos o momento ideal não só de revitalizar esta linha 

ferroviária mas efectivamente de a relocalizar, uma vez que da sua actual 
localização resultam condicionalismos e perigos à população marinhense.  
 
Deste modo a planta que se anexa, retrata a proposta do Município da Marinha 

Grande e que tem por base as seguintes premissas: 
1.1. Retirar a linha ferroviária do interior da cidade; 
1.2. Apresentar uma alternativa viável ao traçado da linha do oeste � identificado 

na planta com o n.º 1 -  sendo esta paralela à Linha de Alta Velocidade; 
1.3. Transferência do terminal de passageiros actualmente na zona da Estação, 

para a estação Intermodal a criar em Leiria � Interface � Estação de 

Leiria/Marinha Grande; 
1.4. Criação do Terminal Ferroviário de Mercadorias � identificado na planta 

com o n.º 2 - assente na Estrada dos Guilhermes, infra-estrutura viária que 

assegura a ligação às auto-estradas A8 e A17  e que garante igualmente a 
articulação viária com a actual Zona Industrial da Marinha Grande e com a sua 
futura expansão (onde se localizam potenciais utilizadores deste terminal), 

entendendo-se como uma localização competitiva para este tipo de 

equipamento, gerando mais-valias para o território e para as actividades aí 

instaladas. 
 

2. Reiteramos a preocupação no domínio dos impactes do ruído, principalmente 

durante a fase de exploração, dado que os mesmos são negativos, directos, 

permanentes e certos. Estes impactos poderão ser caracterizados como 

minimizáveis, no entanto da análise da modelação acústica feita com e sem barreiras 

acústicas (Anexo 6.9.1) verifica-se que a atenuação do ruído nos receptores 

sensíveis do aglomerado de Albergaria não é significativa, podendo mesmo 

considerar-se ineficaz. 
 
3. O impacto acústico é analisado apenas na perspectiva da fonte sonora em estudo � 

LAV e LdO. Tendo a Câmara elementos relativos à modelação das restantes fontes 

� A17 e EN242, seria conveniente analisar os resultados cumulativos das várias 

fontes. 
 
4. No tocante ao impacto visual, no ponto 6.7.2.4 do Relatório, consideramos 

�benévola� a simulação efectuada, agravada pelo facto de não se ter incorporado a 
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barreira acústica preconizada e sobre a qual não são dadas referências técnicas para 

atenuação visual. 
 
5. O estudo omite a informação prestada em 2007 à RAVE, relativa à implantação do 

novo cemitério em Picassinos, que se encontra na área de estudo e que poderá ser 

afectado pelo restabelecimento 1.1, podendo colidir com a execução da passagem 

superior PS1.1. 
 
O presente despacho deve ser submetido a ratificação da Câmara Municipal na próxima reunião 

deste órgão que se realizará no dia 2 de Julho.�. 
 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e ao abrigo da competência conferida pelas 

alíneas b) do n.º 2, a) do n.º 3 e d) do n.º 7, todos do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e art.º 68.º n.º 3, 

da mesma Lei, delibera ratificar a decisão tomada pelo Sr. Presidente. 

 

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

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstivemo-nos porque apenas tivemos conhecimento desta decisão do Sr. Presidente da 

Câmara hoje mesmo na reunião, quando a Câmara teve durante um mês e meio a possibilidade 

de desencadear uma discussão alargada na Câmara e na Assembleia Municipal de forma a 

recolher um conjunto mais vasto de opiniões que tornasse a decisão mais forte e com mais 

influência junto das entidades responsáveis. 

As alterações que se vierem a verificar no concelho por força da passagem da linha de Alta 

Velocidade são demasiado importantes para dependerem da opinião de uma pessoa só, por 

mais ponderada que ela seja. 

Entendemos que algumas das propostas inseridas no despacho do Sr. Presidente merecem a 

nossa concordância de princípio, no entanto se elas tivessem merecido uma base de decisão 

mais consubstanciada na deliberação dos órgãos teriam uma força maior, já que não é líquido 

que essas propostas venham agora a ser contempladas. 

Sem ter lido nenhum dos pareceres que aqui apresentaram hoje, não me parece, ainda assim, 

que tivessem sido contempladas no despacho do Sr. Presidente da Câmara questões que têm a 

ver com a passagem próximo de populações do concelho e as consequências que no futuro isso 

possa vir a acarretar. Também não vislumbramos nenhuma referência à ligação rodoviária 

multimodal do território da Marinha Grande com a futura estação, tudo matérias que teriam e 

deviam ser acauteladas. 

Mais uma vez lamentamos que assuntos desta importância para o futuro do concelho sejam 

decididos à revelia da Câmara Municipal, sem a participação dos Vereadores do PS, em 

atitudes reiteradas de quero, posso e mando que são de todo desnecessárias em nome das 

necessidades que há para suprir no concelho. 

Se nenhuma das propostas formuladas for contemplada a responsabilidade disso é do Sr. 

Presidente da Câmara que nos arredou da tomada de decisão sobre esta matéria. 

Os Vereadores  

João Paulo Pedrosa 

Álvaro Pereira 

Cidália Ferreira� 

 






Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 02/07/2009 

Acta n.º 16 

 

 9 





 
 

1 - REQ N.º 1635/09   - 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: ALTERAÇÕES AOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DECORRENTES 

DAS ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

Foi decidido retirar este processo, tendo em conta que surgiram incorrecções nas peças 

rectificativas e que o técnico não supriu a tempo de o processo poder ser apreciado na reunião 

de hoje.  
Foi ainda decidido que caso essas incorrecções sejam supridas entretanto e antes da próxima 

reunião, e dado a urgência do processo em causa, será o mesmo despachado pelo Sr. Vereador, 

no âmbito da sua delegação de competências, vindo depois à próxima reunião para ratificação 

da decisão pela Câmara Municipal. 
 

 
2 - REQ N.º 1568/09 -  PC N.º  106/08 �� MP TOOL � ENGENHARIA E PRODUÇÃO 

DE MOLDES, LDA 

 
LOCAL: CUMEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA ARMAZÉNS E ESPAÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

FASE: ALTERAÇÕES AOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DECORRENTES 

DAS ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 
 
451 - Presente requerimento da MP TOOL � Engenharia e Produção de Moldes, Lda, com sede 

em Estrada de Leiria, n.º 210, Embra, Marinha Grande, a solicitar a aprovação das alterações 

aos projectos de especialidades, referente construção de edifício de escritórios e naves, sitos na 

Estrada de Leiria, n.º 208, Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à construção de Edifício para Armazéns e 

Espaços Administrativos, em fase de construção, localizado em Cumeiras, Freguesia e 

Concelho de Marinha Grande, dispondo do Alvará de Licença de Construção n.º 223/08, de 

22/10, com termo em 12/10/2010. 
   
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura do Edifício, aprovado por 

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

Especialidades, decorrentes das alterações verificadas, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações aos Projectos de 

Especialidades decorrentes das alterações efectuadas à construção de Edifício para 

Armazéns e Espaços Administrativos, por se verificar que as mesmas continuam a 

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

condicionalismos: 

 

1. Apresentação de declaração do técnico responsável do projecto de drenagem de águas 

pluviais (redes), emitida 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, 

alterado pelo Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

 

2. Apresentação de peça gráfica da drenagem de águas pluviais encaminhadas para a 

caixa de ramal, de acordo com o previsto no projecto de infra-estrutura; 

 

3. Apresentação de Termo de Responsabilidade subscrito pelo autor do projecto de 

drenagem de águas pluviais da cobertura quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do disposto no artigo 22.º e Anexo I da 

Portaria  n.º 232/2008, de 11 de Março; 

 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 � REQ N.º 2718/08 - PC N.º 544/05  � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 
LOCAL: RELVINHA � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS (ARRUAMENTO) DE 

SUPORTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 
FASE: ALTERAÇÕES AOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DO 

ARRUAMENTO 
 
 
452 - Presente requerimento da Caixa Leasing Factoring � Instituição Financeira de Crédito, 

S.A., com sede em Avª 5 de Outubro, n.º 175, 12º Andar, Lisboa, a solicitar a aprovação da 

alteração aos projectos de especialidades, referente ao projecto de arruamento e infra-
estruturas, sita na Relvinha, Picassinos, Marinha Grande.  
 
Após análise dos elementos apresentados, em aditamento ao projecto inicial, a Câmara 

Municipal delibera deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e uma abstenção da Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira. 
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4 - REQ N.º 2140/07 � PC N.º  372/07 � JOÃO MANUEL SOBRAL 

 

LOCAL: RUA DAS FLORES � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA À VIABILIDADE DE 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: INFORMAÇÃO PRÉVIA 

 

 

O Sr. Presidente sugeriu, e foi por todos aceite, retirar o presente processo para que seja 
aprofundado o estudo técnico das cérceas envolventes. 
 

 

5 � REQ. N.º 1381/09 � PC N.º 502/96 � JOAQUIM GOMES 

 

LOCAL: RUA DE S. PEDRO GUARDA NOVA � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/98 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 
 
453 - Presente requerimento de Joaquim Gomes, residente na Rua dos Primos, n.º 8, Casal dos 

Claros, Amor � Leiria, a solicitar a alteração de números de estacionamento, referentes ao 

processo de loteamento n.º 502/96, sito na Rua de S. Pedro, Guarda Nova, Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento relativo à Operação de Loteamento Urbano, titulada pelo 
Alvará de Loteamento n.º 03/98, concedido a Joaquim Gomes, no âmbito do processo de 

loteamento n.º 502/96.   
 
Presente pedido de alteração simplificada da licença de operação de loteamento, dispondo de 

informações técnicas que atestam estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a simples Deliberação de Câmara, nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do 

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

60/2007, de 4 de Setembro. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou: 

 

Deferir a alteração proposta relativa à redução do número de lugares de estacionamento 

automóvel em piso de cave, vocacionado a garagem, para o Lote n.º 5 e a previsão de 

corpos e varandas em balanço, para além do polígono máximo de implantação permitido 

para os Lotes n.º 5 e 6, no âmbito do previsto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 

de Setembro, pelo facto da mesma consubstanciar a alteração de parâmetro urbanístico 

constante de plano municipal de ordenamento do território � indicador de 

estacionamento automóvel � com dispensa de quaisquer outras formalidades ou 
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condicionalismos subjacentes, face à inalterabilidade das demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis e anteriores condições de licenciamento municipal do 

loteamento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

6 � REQ. N.º 1382/09 � PC N.º 315/08 � JOAQUIM GOMES 

 

LOCAL: AVENIDA JOHN BEARE � LOTE 5 � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL E COMERCIAL 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

454 - Presente projecto de arquitectura referente ao pedido de licenciamento da construção de 

edifício de habitação e comércio.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

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

projectos das especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do Art.º 20º do Dec.-Lei 

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

04/09;  

 

b) Execução dos demais arranjos exteriores junto à via pública, tidos por necessários 

ao bom acabamento da obra, a executar pelo requerente, cujo acompanhamento 

deverá ser oportunamente solicitado aos serviços técnicos desta câmara;  

 

c) A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja efectuada de 

acordo com a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 04 de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 

22-E/98; 

 

d) Aquando do início da construção, após abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos serviços da Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação; 

 

e) Aquando da conclusão, pelo construtor, das redes prediais de águas e saneamento, 

ou seja, no tapamento dos 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.  

 

 O registo de ambas as deslocações no respectivo livro de obra é imprescindível 

para isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização.  
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Mais deliberou notificar o requerente a apresentar pedido de escavação e contenção 

periférica, nos termos do n.º 2 do Art.º 81º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09,justificada pelas débeis 

condições do pavimento na área confinante com o lote n.º 5. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

7 � REQ. N.º 1575/09 � PC N.º 622/07 � BELBLOCO � CONSTRUÇÕES, LDA 

 

LOCAL: E.N. 242 � VALE DA MOITA - MOITA 
 
DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 

 

455 - Presente requerimento de BELBLOCO � Construções, Lda, com sede na Zona Industrial, 

Pousos, Rua Florbela Espanca, Edifício Ferrol, Leiria, a solicitar a aprovação dos projectos de 

especialidades, referente à alteração e ampliação de dois pavilhões sitos na E.N. 242, Vale da 

Moita, Moita, Marinha Grande. 
  
Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração e Ampliação de Pavilhões Industriais, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 22/04/2008. 
   
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

referentes às alterações efectuadas, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir os Projectos de Especialidades 

apresentados, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

de especialidades, de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de 

Setembro; 

 

2. Execução de todos os 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 da ampliação, após a abertura das fundações, 

deverá o requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, 

para verificação da sua implantação; 

 

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

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



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 02/07/2009 

Acta n.º 16 

 

 14 

requerente solicitar, junto do Sector de Atendimento Público, em requerimento 

próprio, a deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua 

conformidade com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas 

redes às infra-estruturas públicas; 

 

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

para a isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de 

utilização; 

 

7. De acordo com a artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, alterado 

pelo Decreto-lei n.º 183/2007, de 9 de Maio, que estabelece as Normas 

Disciplinadoras do Exercício da Actividade Industrial, a Licença de Obras para a 

ampliação referida só poderá ser emitida, desde que o requerente demonstre ter 

apresentado o pedido de licenciamento de alteração do estabelecimento industrial, 

devidamente instruído, à entidade coordenadora, ficando em fase posterior, a 

emissão da Licença de Utilização dependente da apresentação, de cópia da licença 

de alteração do estabelecimento. 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

8 � REQ. N.º 3232/07 � PC N.º 777/04 � ANIBAL OLIVEIRA COSTA 

 

LOCAL: RUA DAS ANDORINHAS � TOJEIRA DE PICASSINOS � MARINHA 

GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

456 - Presente processo de Aníbal Oliveira Costa, residente na Rua Santos Barosa, n.º 17, 

Picassinos, Marinha Grande, referente à construção de um bloco habitacional, sito na Rua das 

Andorinhas, n.º 57, Tojeira de Picassinos, Marinha Grande. 
  
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto nas alíneas a) do n.º 1 e n.º 4 do art. 

24.º 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, designadamente por: 

 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis: 

 

a) Artigo 21.º e 22.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, 

relativamente às condições a que devem obedecer as rampas de acesso aos 

pisos em cave e às dimensões mínimas das boxes de estacionamento; 

 

b) Artigos 71.º e 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

relativamente aos parâmetros mínimos de iluminação e ventilação em 
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vários compartimentos propostos bem como as condições a que devem 

obedecer as suas disposições; 

 

c) Ausência de representação da linha natural do terreno prevista no ponto 3 

do artigo 10.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, que 

permita verificar o cumprimento da definição de cave constante da alínea 

bb) do artigo 3.º do mesmo regulamento; 

 

d) Ausência de elementos gráficos e escritos, que permitam aferir do 

cumprimento do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/02 e do Decreto-Lei 66/95, de 

08/04; 

 

e) Ausência de elementos gráficos esclarecedores quanto à localização do 

sistema de ventilação das casas de banho interiores, de forma a darem 

cumprimento ao artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, bem como de elementos que esclareçam a localização das 

condutas de exaustão de fumo das cozinhas. 

 

2. A obra ser susceptível de manifestamente afectar ��a sua adequada inserção no 

ambiente urbano��, ao não apresentar a necessária adequação, em termos de 

implantação, ao estudo viário elaborado pelo Gabinete de Apoio Técnico da 

Divisão de Apoio Técnico e Logístico, relativo ao cruzamento da Rua das 

Andorinhas com a Ruas dos Poços. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do C.P.A. (Ofício n.º 1492, de 01/09/2008), sem que o requerente tenha 

apresentado qualquer tipo de alegações às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 � REQ. N.º 1293/09 � PC N.º 362/04 � JUSTINO DOMINGUES MACHADO 

 

LOCAL: RUA ADOLFO LEITÃO � S. PEDRO DE MOEL 
 
DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA MORADIA 

 

FASE: ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA APROVADO 

 

 

Foi decidido retirar o processo e agendá-lo para a próxima reunião. 
 

 

10 � REQ. N.º 1256/09 � PC N.º 558/01 � PEREIRA COSTA & GAMEIROS, LDA 

 

LOCAL: CUMEIRAS � EMBRA � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL  

 

FASE: ALTERAÇÕES À REDE VIÁRIA (OBRAS DE URBANIZAÇÃO) 
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457 - Presente requerimento de Pereira costa & Gameiros, Lda, com sede na Avª Vítor Gallo, 

n.º 83 C, Marinha Grande, a solicitar a aprovação às alterações do arruamento, relativamente à 

construção de um bloco habitacional, sito nas Cumeiras, Embra, Marinha Grande. 
 

Presente processo de licenciamento referente à Construção de Conjunto Habitacional com 

execução de Obras de Urbanização, legitimadas através do Alvará de Licença de Construção n.º 

172/06, emitido em 27 de Junho de 2006 e termo em 13 de Junho de 2009. 
 
Presente aditamento ao Projecto de Obras de Urbanização, referente à componente viária, 

apresentado na sequência da Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 7 de 

Maio de 2009, relativa à Recepção Provisória Parcial das Obras de Urbanização inerentes ao 

referido empreendimento, dispondo de pareceres favoráveis da Divisão de Infra-estruturas e 
Redes Municipais. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou deferir as alterações introduzidas ao arruamento executado, 

nomeadamente no que diz respeito ao aumento das dimensões dos passeios, gare de 

estacionamento e faixa de rodagem, por forma a poder vir a recepcionar provisoriamente 

a componente viária relativa aquelas obras de urbanização executadas. 

  

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 � REQ. N.º 1335/09 � PC N.º 558/01 � PEREIRA COSTA & GAMEIROS, LDA 

 

LOCAL: CUMEIRAS � EMBRA � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL  

 

FASE: TELAS FINAIS 

 

 

458 - Presente requerimento de Pereira Costa & Gameiros, Lda, com sede na Avª Vítor Gallo, 

n.º 83 C, Marinha Grande, a solicitar a aprovação das telas finais, referentes à construção de um 

bloco habitacional sito nas Cumeiras, Marinha Grande. 
 
Presente processo de licenciamento referente à Construção de Conjunto Habitacional com 

execução de Obras de Urbanização, legitimadas através do Alvará de Licença de Construção n.º 

172/06, emitido em 27 de Junho de 2006 e termo em 13 de Junho de 2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Obras de Urbanização, referente à componente 

viária, apresentado na sequência da Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 7 

de Maio de 2009, relativa à Recepção Provisória Parcial das Obras de Urbanização inerentes ao 

referido empreendimento, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 2 de Julho de 2009. 
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Presente telas finais que acompanham o pedido de emissão de Alvará de Autorização de 

Utilização, instruídas com nova Planta de Implantação, dispondo de pareceres técnicos dos 

respectivos serviços. 
 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres constantes do processo, a Câmara 

deliberou deferir as telas finais relativas ao licenciamento do referido empreendimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 � REQ. N.º 991/09 � PC N.º 244/96 � JOAQUIM ALVES CRUZ, LDA 

 

LOCAL: RUA DO OLHO FERRADO � TRUTAS � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO � INFRA-ESTRUTURAS 

 

FASE: RECEPÇÃO DIFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

459 - Presente requerimento apresentado por Joaquim Alves Cruz, Ldª, titular do alvará de 

loteamento nº 06/97, do prédio sito na Rua do Olho Ferrado, Trutas, da Freguesia e Concelho 

de Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização previstas no 

mesmo.  
           
Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do respectivo auto, a Câmara deliberou receber 

definitivamente as obras de urbanização por se verificar que as mesmas se encontram 

executadas e em adequadas condições de manutenção.  

 

Mais deliberou mandar libertar a globalidade da garantia bancária N/Nº 1000036199, 

datada de 31 de Janeiro de 1997, do Banco Português do Atlântico SA.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

13 � REQ. N.º 472/09 � PC N.º 791/05 � MARIA JÚLIA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 

 

LOCAL: TOJEIRAS � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO � INFRA-ESTRUTURAS 

 

FASE: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

460 - Presente requerimento de Maria Júlia Conceição Silva Alves, titular do processo de 

licenciamento de construção nº 791/05, com o alvará de licença nº 110/08, no prédio sito na 

Rua Cidade da Praia, Tojeira de Picassinos, da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a 
solicitar a recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, designadamente 

Redes Públicas de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais Domésticas.  
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 Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar provisoriamente 

as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar 90% da 

Garantia Bancária nº. GAR/08303011, datada de 16 de Abril de 2008, do Banco BPI. S.A., 

Sociedade Aberta, no valor de EUR 12.555,02 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco 

euros e dois cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da referida caução até a recepção 

definitiva das mesmas, no montante de EUR 1.255,50 (mil duzentos e cinquenta e cinco 

euros e cinquenta cêntimos).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 � REQ. N.º 260/09 � PC N.º 622/95 � OUTEIROBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA 

 

LOCAL: CHARNECA � VIEIRA DE LEIRIA 
 
DESIGNAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO � INFRA-ESTRUTURAS 

 

FASE: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

461 - Presente requerimento apresentado por Outeirobra � Construções Civis, Ldª., titular do 

alvará de loteamento nº 15/97, do prédio sito no lugar de Charneca � Vieira de Leiria, da 
mesma Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisória das obras de 

urbanização designadamente, infra-estruturas viárias, rede de abastecimento de águas e rede de 

drenagem de águas residuais domésticas, rede de drenagem de águas residuais pluviais e 

arranjos exteriores.  
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias. 
 
Após análise da pretensão, do respectivo auto e relatório anexo a Câmara deliberou: 

 

Aceitar a recepção provisória das obras de urbanização supra referidas, conforme auto 

anexo e mandar libertar, segundo os montantes referidos no relatório anexo, EUR 

9.991,62 (nove mil novecentos e noventa e um euros e sessenta e dois cêntimos) da 

Garantia Bancária NRº 125-02-0509923, datada de 15 de Janeiro de 2004, do Banco 

Comercial Português, S.A., sociedade aberta, ficando retidos os restantes EUR 11.776,42 

(onze mil setecentos e setenta e seis euros e quarenta dois cêntimos) até a recepção 

definitiva das referidas obras de urbanização.  

 

Libertar na totalidade a garantia bancária Nº VI-105984, datada de 25 de Agosto de 1997, 

do Banco Pinto & Sotto Mayor, no montante de Esc. 11.874.700$00 (onze milhões, 

oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos escudos), contra valor EUR 59.230,75 

(cinquenta e nove mil duzentos e trinta euros e setenta e cinco cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

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

 
A Câmara tomou conhecimento.  
 

 
15 - 11.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

 
462 - Presente proposta da 11ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
9ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 276.276,00 euros nos reforços 

e de 276.276,00 euros nas anulações; 
9ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 252.375,00 euros 
nos reforços e de 254.475,00 euros nas anulações.  
9ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 19.461,00 euros nos 
reforços e de 19.461,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 11ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr.ª Cidália Ferreira. 
 
 
16 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �BAMBI CAFÉ� EM S. PEDRO DE MOEL 

 

 

463 - Presente informação nº 16/AF/2009 de 26-06-2009, da Secção de Taxas e Licenças que 

se passa a transcrever: 
 

�� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal um requerimento de Font, Martins & Barradas, Lda, 

concessionário do estabelecimento �Bambi Café�, sito na Praia de S. Pedro de Moel, no qual 

solicita autorização alargamento de horário de funcionamento até às 4:00h nos dias 18,19, 25 

e 26 de Julho e nos dias 1, 2, 8,9, 15,16,22,23,29 e 30 de Agosto de 2009. 
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� 

O artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, permite que a Câmara 

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

De acordo com o mesmo artigo do referido Regulamento, a Câmara Municipal é obrigada a 

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores sempre que 

haja uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

Dispõe ainda o citado Regulamento que os alargamentos de horário apenas poderão ter lugar 

em localidades em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, (cfr. alínea b) nº1 art.2º) 

� 

Atendendo a que: 

 

 é uma forma de dinamização da economia do concelho; 

 o estabelecimento tem licença de utilização; 

 

Face ao exposto, entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao disposto no nº 

1 do artigo 2º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara 

Municipal deverá ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de 

Consumidores.� 

 
A Câmara depois de analisar a informação delibera autorizar o alargamento de horário 

de funcionamento até às 4:00h nos dias 18,19, 25 e 26 de Julho e nos dias 1, 2, 8,9, 

15,16,22,23,29 e 30 de Agosto de 2009, desde que os pareceres referidos no artigo 2.º, n.º 1 

do citado Regulamento sejam favoráveis. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Francisco de Jesus Coelho, solicita autorização para revestimento em pedra mármore e 

colocação de duas lápides, na sepultura temporária nº 2103 do cemitério de Casal Galego � 

registo de entrada nº 7355/2009 de 26 de Maio; 

 

- Elisabete da Piedade Mateus Ferreira, solicita autorização para revestimento da sepultura 

temporária nº 2100 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/7375/2009 de 26 

de Maio; 

 

- Maria de Fátima Santos Barosa, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2091 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/7686/2009 de 01 de Junho; 
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- Maria José de Jesus Lourinho Cristovão, solicita autorização para revestimento e colocação 

de duas lápides, na sepultura temporária nº 2092 do cemitério de Casal Galego � registo de 

entrada nº E/7690/2009, de 01 de Junho; 

 

- Vitor da Piedade de Sousa Rosa, solicita autorização para colocação de murete e lápide, na 

sepultura temporária nº 2105 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/7694/2009, de 01 de Junho; 

 

- Viktor Rypyak, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na sepultura 

temporária nº 2037 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/8006/2009, de 08 

de Junho; 

 

- Maria Celeste Pimenta Justo, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2052 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8158/2009 de 12 de Junho; 

 

- Eunice Paula Ribeiro Monteiro, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2055 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8160/2009 de 12 de Junho; 

 

- Afonso José Ferreira Coelho, solicita autorização para colocação de murete e lápide, na 

sepultura temporária nº 2113 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8167/2009 de 12 de Junho; 

 

- Maria Manuela Jerónimo Sousa Eloi Alexandre, solicita autorização para colocação de 

murete e lápide, na sepultura temporária nº 2102 do cemitério de Casal Galego � registo de 

entrada nº E/8174/2009, de 12 de Junho; 

 

- Joaquim Paulo Júnior, solicita autorização para colocação de murete e lápide, na sepultura 

temporária nº 2086 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/8178/2009, de 12 

de Junho; 

 

- Deolinda do Vale Gregório, solicita autorização para colocação de murete e lápide, na 

sepultura temporária nº 2109 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8181/2009, de 12 de Junho. 

 
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. nº 4 do artigo e Regulamento citado). 
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A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º nº 7 

alínea d) da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º nº 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, do solicitado. 

 

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, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - PROCESSO N.º 195-09 - SOLICITAÇÃO 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). 

 

 

465 - Presente Informação n.º 15/JA/09, de 24/06/09; 
Presente Informação dos Serviços de Fiscalização Municipal, de 28/05/2009; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 23 de 

Março de 2009; 
Presente requerimento n.º 592/2009 de Hermenegildo Miguel Calado Santos; 

Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

8617da freguesia da Marinha Grande; 
Presente fotocópia simples de certidão da Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande 

referente ao artigo rústico descrito sob o n.º 15839 da freguesia da Marinha Grande; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente levantamento topográfico do respectivo prédio rústico; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Hermenegildo Miguel Calado Santos, com domicílio na Rua da Fonte, n.º 7, Figueiras, 

freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietário, vem requerer à Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada pela 

Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 

(Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a emissão de parecer favorável à alienação onerosa 

de metade do prédio rústico sito em Rego da Garcia, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 

8617, freguesia e concelho da Marinha Grande, descrito na Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande sob o n.º 15839 da freguesia da Marinha Grande. 
   

b) O prédio em causa tem uma área de 1606 m2 e é composto por terra de semeadura e vinha.   
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c) Parte do prédio rústico será objecto de alienação onerosa, de acordo com o requerimento n.º 

592/2009, apresentado na S.O.P. desta Câmara Municipal, originando tal negócio jurídico uma 

situação de compropriedade. 
 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a celebração 

de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição 

de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de 

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das operações 

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 
 
f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao 

regime legal dos loteamentos urbanos. 
 
g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico dos 

loteamentos. 
 
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 

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 alienação onerosa a favor de 

Dulcínia Maria Guerra dos Santos, de metade do prédio rústico composto por terra de 

semeadura e vinha, com a área de 1606 m2, sito em Quintal, freguesia da Marinha 

Grande, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 8617 da 

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

Grande sob o n.º 15839 da referida freguesia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA 

VECTORIAL E ORTOFOTOCARTOGRAFIA À ESCALA 1:2000, RESPEITANTE A 

UMA ÁREA DE 5 065 HA, NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - PROCESSO 

DE AQUISIÇÃO Nº 14/09 � AP/DOPU � ADJUDICAÇÃO 

 

 

466 - Presente o processo de aquisição nº 14/09 � AP/DOPU, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 16 de Fevereiro de 2009, acompanhado de relatório final do Júri, no 

qual é proposta a adjudicação da Execução de Cartografia Numérica Vectorial e 

Ortofotocartografia à escala 1:2000, respeitante a uma área de 5 065 ha, no Concelho da 

Marinha Grande, à proposta apresentada pela empresa Geoglobal � Sistemas de Informação 

Geográfica, Lda., pelo valor global de 60.729,35 euros (sessenta mil, setecentos e vinte e nove 
euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que 

apresenta o mais baixo preço. 
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Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal, concordando com as 

conclusões do relatório final, datado de 25/06/09, delibera, nos termos do art.º 148º, n.º 4, 

do Código dos Contratos Públicos e de acordo com o art.º 64, n.º 1, alínea q), da Lei 

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

adjudicar a Execução de Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia à escala 

1:2000, respeitante a uma área de 5 065 ha, no Concelho da Marinha Grande, à proposta 

apresentada pela empresa Geoglobal � Sistemas de Informação Geográfica, Lda., pelo 

valor global de 60.729,35 euros (sessenta mil, setecentos e vinte e nove euros e trinta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta 

o mais baixo preço. 

 

Delibera ainda aprovar a minuta do contrato, dada por reproduzida e anexa (Anexo 2), 

nos termos do n.º2, do artº 98º, do Código dos Contratos Públicos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � SUSPENSÃO 

DE TRABALHOS. 

 
 

467 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -19/09, relativa à suspensão dos trabalhos da 

empreitada de �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� 
� Concursos Público n.º 03/07 (DIRM), suspensões essas que decorreram: 

1. Das condições adversas verificadas em Fevereiro, período em que, como resultado do 

Inverno chuvoso, a execução dos trabalhos programados ao nível do plano de Trabalhos 
foi impossível. Este período de suspensão teve lugar entre os dias 4 de Fevereiro e 2 de 

Março do corrente ano, dia em que foi possível retomar a execução dos trabalhos. 
2. Do tempo necessário à aprovação do projecto de Iluminação Pública pela entidade 

competente � EDP � que se traduziu na suspensão desta componente dos trabalhos por 

um período de 3 semanas, compreendido entre 11 de Março e 15 de Abril do corrente 

ano.  
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

19/2009 anexa (Anexo 3), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

 

1. Aprovar a suspensão dos trabalhos durante o período compreendido entre e 4 de 

Fevereiro e 2 de Março, relativos à Empreitada �Reabilitação da Ribeira das 

Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concursos Público n.º 03/07 

(DIRM), de acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março; 

2. Aprovar a suspensão parcial dos trabalhos relativa à Empreitada �Reabilitação da 

Ribeira das Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concursos 

Público n.º 03/07 (DIRM), no que respeita à componente de Iluminação Pública, 

suspensão esta que teve lugar entre o período de 11 de Março e 15 de Abril e que se 

traduz, avaliando a componente de trabalhos suspensa e o tempo necessário à sua 

execução,  numa suspensão por um período de trabalho equivalente a uma semana, 

de acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 
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3. Prorrogar, como resultado das suspensões ocorridas, o prazo de execução dos 

trabalhos relativos à empreitada �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 

1 � Montante de Casal de malta�, Concurso público 03/07 (DIRM), por um 

período de tempo equivalente ao da suspensão dos trabalhos, ou seja, um mês e 

uma semana (37 dias), ao abrigo do disposto no art. 194º do Decreto-Lei N.º 59/99, 

de 02 de Março. 

4. Aprovar a modificação do plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, 

ao abrigo do disposto no art. 160º do Decreto-Lei N.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� � CONC. PÚBLICO N.º 01/2008 � DEEM - APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS 

 

 

468 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/10 e data de 18/05/2009, em que se 

propõe a aprovação e adjudicação de trabalhos a mais no valor de 15.253,05 � + IVA e à 

empresa �LENAPRÉDIO, Lda� da empreitada �Execução de arranjos exteriores em diversos 

recintos escolares�. 

 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/10, que se anexa 

(Anexo 4) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do artº nº 26º do Dec-Lei nº 59/99 

de 2 de Março aprovar e adjudicar trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

4.835,50 � e os trabalhos a mais a preços contratuais no valor de 10.417,55 �, totalizando 

15.253,05 � +IVA sendo o seu prazo de execução de 5 dias à empresa �LENAPRÉDIO, 

Lda� da empreitada de �Execução de arranjos exteriores em diversos recintos escolares�. 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato, de acordo com o art.º 116.º, do Decreto � Lei 

n.º 59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA CASAL D�ANJA � CEDÊNCIA DE 84,00M² DE 

TERRENO DA SRª. ZULMIRA FRAGOSO MIGUEL 

 
 
469 - Para beneficiação da Rua Casal d�Anja, 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 da Srª. Zulmira 

Fragoso Miguel, que confronta a Norte com Adelino Henriques Miguel, a Sul com Rua do 
Pinhal, a Nascente com Rua Quinta da Areia e a Poente com Beco dos Frades, com Artigo 
Matricial nº. 6301. A proprietária cede a área solicitada em troca da execução de novo muro em 

alvenaria com 0,80m e gradeamento com 0,70m de altura, o muro restante será rebocado e 
pintado com colocação de gradeamento. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 84,00m², do prédio de que é dona Zulmira Fragoso Miguel, com 

Artigo Matricial nº. 6301, que confronta a Norte com Adelino Henriques Miguel, a Sul 

com Rua do Pinhal, a Nascente com Rua Quinta da Areia e a Poente com Zulmira 

Fragoso Miguel, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de novo 

muro em alvenaria com 0,80m e gradeamento com 0,70m de altura, o muro restante será 

rebocado e pintado com colocação de gradeamento, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 5) 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. 

 

23 - BENEFICIAÇÃO DA RUA CASAL D�ANJA � CEDÊNCIA DE 110,00M² DE 

TERRENO PROPPRIEDADE DE JEAN PIERRE AUBERT E ODILLE ANDREE 

MARROUS AUBERT 

 

470 - Para beneficiação da Rua Casal d�Anja, 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 da Jean Pierre 
Aubert e Odille Andree Marrous Aubert, que confronta a Norte com Rua do Pinhal, a Sul com 
Ermelindo Duarte Carqueijeiro Nunes, a Nascente com Rua Rua Casal d�Anja e a Poente com 

José Frade Pedro, com Artigo Matricial nº. 3618 e Registo na Conservatória do Registo predial 

com o nº. 1657. Os proprietários cedem a área pretendida para execução do passeio em troca da 

execução de muro em alvenaria com 0,80m de altura e gradeamento com 0,70m de altura, com 

reposição de portões e outros elementos existentes. 

 

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

parcela de terreno de 110,00m², do prédio de que são donos Jean Pierre Aubert e Odille 

Andree Marrous Aubert, com Artigo Matricial nº. 3618 e registo na Conservatória do 

Registo Comercial com o nº.1657, que confinando com duas ruas, obriga à separação da 

área referida em duas partes, com as devidas confrontações sendo elas: 

 Parte Norte da propriedade - 40.0m2  

 Norte: Rua do Pinhal 

 Sul: Jean Pierre Aubert e Odille Andree Marrous Aubert 

 Nascente: Jean Pierre Aubert e Odille Andree Marrous Aubert 

 Poente: José Frade Pedro 

 Parte Poente da propriedade � 70.0 m2 

 Norte: Jean Pierre Aubert e Odille Andree Marrous Aubert 

 Sul: Emelino Duarte Carqueijeiro Nunes 

 Nascente: Rua Casal d�Anja 

 Poente: Jean Pierre Aubert e Odille Andree Marrous Aubert 

que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de muro em alvenaria 

com 0,80m e gradeamento com 0,70m de altura, com reposição de portões e outros 

elementos existentes, conforme consta da ficha anexa (Anexo 6) elaborada pelos nossos 
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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. 

 

 

24 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA 80,00M² DE TERRENO D0 SR. ALBANO DOS REIS 

 
 
471 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, 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 

Albano dos Reis, que confronta a Norte com Rua dos Cravos, a Sul Maria Fernanda dos Reis, a 
Nascente com Rua dos Cravos e a Poente com Rua António Maria da Silva, com registo na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 3145. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (80,00m²) para construção do passeio em troca da execução do muro com 

gradeamento (com 1,5m de altura) em substituição da totalidade do muro existente, pretende 

igualmente um portão com 3,0m de comprimento, com sistema corrediço e um telheiro com 

estrutura metálica 5,0 x 4,0 tendo como suporte de um dos lados, uma parede com 2,0m de 
altura pertencente ao muro. 
 

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

parcela de terreno de 80,00m², do prédio de que é dono Albano dos Reis, com registo na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 3145, que confinando com duas ruas, obriga à 

separação da área referida em duas partes, com as devidas confrontações sendo elas: 

 

 Parte Nascente da propriedade - 40.0m2  

 Norte: Rua dos Cravos 

 Sul: Maria Fernandes dos Reis 

 Nascente: Rua dos Cravos 

 Poente: Albano dos Reis 

 

 Parte Poente da propriedade � 40.0 m2 

 Norte: Rua dos Cravos 

 Sul: Maria Fernandes dos Reis 

 Nascente: Albano dos Reis 

 Poente: Rua António Maria da Silva 

 

 que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à da execução do muro com 

gradeamento (com 1,5m de altura) em substituição da totalidade do muro existente, um 

portão com 3,0m de comprimento, com sistema corrediço e um telheiro com estrutura 

metálica 5,0 x 4,0 tendo como suporte de um dos lados, uma parede com 2,0m de altura 

pertencente ao muro, conforme consta da ficha anexa (Anexo 7) elaborada pelos nossos 

Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que 

aqui se dá por reproduzida. 
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Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
25 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 37,00M² DE TERRENO 

DO SR. VITOR MANUEL FÉTEIRA DE OLIVEIRA 

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

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

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

Manuel Feteira de Oliveira, que confronta a Norte com António Francisco, a Sul com Herdeiros 
de Joaquim Gomes, a Nascente com Rua Manuel Oliveira Carvalheiro e a Poente com Rua 37, 
com artigo matricial nº. 7847 e registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 7636. 

O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (37,00m²) solicitando que a 

área cedida para domínio público tenha como contrapartida a construção de muro em alvenaria 

com 0,80m de altura, com pilaretes a 70cm de altura, sendo a vedação (gradeamento) a cargo 

do proprietário, permite o corte da palmeira existente e pretende a plantação de nova palmeira 

em local a designar, quer a entrada para a garagem mais larga que a actual. 
 

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

parcela de terreno de 37,00m², do prédio de que é dono Vítor Manuel Feteira de Oliveira, 

com artigo matricial nº. 7847 e registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

7636, que confronta a Norte com António Francisco, a Sul com Herdeiros de Joaquim 

Gomes, a Nascente com Vítor Manuel Feteira de Oliveira e a Poente com Rua 37, para 

Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a 

que a área cedida tenha como contrapartida a construção de muro em alvenaria com 

0,80m de altura, com pilaretes a 70cm de altura, sendo a vedação (gradeamento) a cargo 

do proprietário, permite o corte da palmeira existente e pretende a plantação de nova 

palmeira em local a designar, quer a entrada para a garagem mais larga que a actual, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 8) 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. 

 

 

26 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 
 
 

473 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação de sanitários públicos na 

parte Sul da Praia da Vieira � Concurso Limitado nº. 19/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma 

�Construções Manuel e Lino, Lda� com sede em Vale da Cruz - Carnide. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Pavimentação da Rua do Sol - Ordem � Ajuste 
Directo nº. 08/09 adjudicada à Firma �Civilvias, Lda.� com sede em Garcia - Marinha Grande. 
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Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Rede de colectores domésticos da Moita na 

Ligação ao Emissário da Simlis � Concurso Limitado nº. 05/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Pinto & Brás, Lda� com sede em Barracão - Colmeias. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Reparação da cobertura dos Blocos 5, 7 e 9 da 
Ex- Fundação Salazar � Ajuste Directo nº. 01/09 (DEEM) adjudicada à Firma �Areil � 
Sociedade de Construções e Artefactos de Cimento, Lda.� com sede em Ponte da Pedra - 
Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Colector doméstico e pluvial da Travessa da 
Juventude - Picassinos � Ajuste Directo nº. 40/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Construções 

António Leal, Lda� com sede em Garruchas - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Beneficiação da Rua do Fagundo - Albergaria � 
Concurso Limitado nº. 30/06 adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.� com sede em 

Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Colector doméstico na Rua do Barqueiro � 
Concurso Limitado nº. 13/07�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda.� com sede 

em Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de pintura exterior no Museu do 

Vidro � Concurso Limitado nº. 14/08 (DEEM) adjudicada à Firma �Fialho & Paulo, Lda.� com 

sede em Arroteia Nova � Vimeiro - Alcobaça. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação de cantina � Estaleiros 
Municipais � Concurso Limitado nº. 17/08 (DEEM) adjudicada à Firma �Fialho & Paulo, Lda.� 

com sede em Arroteia Nova � Vimeiro - Alcobaça. 

 

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

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

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

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

nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

 

474 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Diversas reparações de betuminosa na 
Marinha Grande � Concurso Limitado nº. 09/04�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, 

Lda� com sede em Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da Rua General Humberto 

Delgado � Concurso Limitado nº. 10/02�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda� 

com sede em Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Regularização da Rua do Brejo que liga a 

Moita ao Camarnal � Concurso Limitado nº. 09/02�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes 

António, Lda� com sede em Jardoeira - Batalha. 
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Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reformulação do eixo rodoviário e nós da E.N. 

242 entre a Av. Arala Pinto e a Rua Engº. Barros Gomes � Concurso Limitado nº. 02/01�, 

adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda� com sede em Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reformulação do eixo rodoviário e nós da E.N. 

242 entre a Rua Engº. Barros Gomes e a Rua das Portas Verdes � Concurso Limitado nº. 

05/02�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda� com sede em Jardoeira - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reforço do abastecimento  de água à zona de 

Picassinos � Conduta principal e colector doméstico na Rua Augusto Costa � Concurso 
Limitado nº. 09/99�, adjudicada à Firma �Manuel Gomes António, Lda� com sede em Jardoeira 

- Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Reformulação de diversas infra-estruturas 
enterradas na Av. Dr. José Vareda � Concurso Limitado nº. 35/01�, adjudicada à Firma 

�Manuel Gomes António, Lda� com sede em Jardoeira - Batalha. 

 

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

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

instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a 

obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CARLOS ALBERTO SEQUEIRA SEIÇA ABEL. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 
 
475 - Na sequência de deliberação camarária, de 9 de Abril de 2009, foi notificado o requerente 

para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do Procedimento 

Administrativo. 
 
Recebida a notificação pelo requerente, veio este apresentar alegações, nas quais remete para 

declaração da oficina que procedeu à reparação do veículo automóvel e juntou documentos de 
despesa. 
 
A declaração da oficina refere que as reparações realizadas �são consequência de um forte 

embate sofrido pela viatura em causa na parte traseira�. Não identifica, no entanto, o momento 

em que esse embate terá ocorrido. Não logrando, por essa via, efectuar a demonstração cabal de 

que os danos detectados em Agosto de 2008 tiveram como causa directa o facto ocorrido em 
Maio de 2007. 
 
Presente requerimento apresentado por Carlos Alberto Sequeira Seiça Abel, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 02/2009/MAC, de 25 de Fevereiro, na qual se apreciam os factos 

invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
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- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública não parece caber ao 

Município da Marinha Grande o dever de proceder à indemnização dos danos eventualmente 

sofridos pelo requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, realizada a audiência prévia escrita e ponderadas as 

alegações do requerente, concordando com a Informação n.º 02/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 9) e se dá por reproduzida, delibera indeferir o pedido apresentado, na 

medida em que não se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das pessoas colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública, de 

acordo com o artigo 2º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 e com 

o artigo 96º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ARTUR DUARTE CORDEIRO E MVA RENT, 

LDA. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
 
 
476 - Presente requerimento apresentado por Artur Duarte Cordeiro e MVA Rent, Lda., através 

do qual solicitam indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 04/2009/MAC, de 21 de Abril, na qual se apreciam os factos invocados 
pelos requerentes, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

das pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa 
não parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar os requerentes. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 04/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 10) e se dá por reproduzida, delibera notificar os requerentes para 

audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, para se pronunciarem, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento dos pedidos apresentados, na medida em que não se encontram 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ANTÓNIO MANUEL CURADO GUARDA. 

INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA ESCRITA. 
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477 - Presente requerimento apresentado por António Manuel Curado Guarda, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 7/2009/MAC, de 12 de Junho, na qual se apreciam os factos invocados 

pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

das pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa 

não parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 7/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 11) e se dá por reproduzida, delibera notificar o requerente para audiência 

prévia escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o 

provável indeferimento do pedido apresentado, na medida em que não se encontram 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas 

públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR NÉLIA MARIA PATRÍCIO DA SILVA 

OLIVEIRA. DEFERIMENTO. 
 
 
478 - Presente requerimento apresentado por Nélia Maria Patrício da Silva Oliveira, através do 

qual solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 6/2009/MAC, de 2 de Junho, na qual se apreciam os factos invocados 

pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 6/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 12) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Nélia Maria 

Patrício da Silva Oliveira, no valor de sessenta e um euros e um cêntimo, mediante a 

apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, titulado pela requerente ou 

pelo proprietário do veículo automóvel, na medida em que se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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32 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MIGUEL ALVES ESTRADA. DEFERIMENTO. 
 
 
479 - Presente requerimento apresentado por Miguel Alves Estrada, através do qual solicita 

indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 09/2009/MAC, de 22 de Junho, na qual se apreciam os factos 
invocados pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 09/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 13) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Miguel 

Alves Estrada, NIF 215 084 985, no valor de trezentos e setenta e quatro euros e setenta 

cêntimos, mediante a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na 

medida em que se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
33 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR HIRONDINO JORGE DOMINGUES. 

DEFERIMENTO. 
 
 
480 - Presente requerimento apresentado por Hirondino Jorge Domingues, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 5/2009/MAC, de 3 de Junho, na qual se apreciam os factos invocados 

pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 5/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 14) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Hirondino 

Jorge Domingues, NIF 103 748 326, no valor de cento e trinta euros e quarenta cêntimos, 

mediante a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em 

que se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado 

pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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34 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR RITA ALEXANDRA CAVACO DE OLIVEIRA. 

DEFERIMENTO. 
 
 
481 - Presente requerimento apresentado por Rita Alexandra Cavaco de Oliveira, através do 

qual solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 8/2009/MAC, de 3 de Junho, na qual se apreciam os factos invocados 

pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 8/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 15) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Rita 

Alexandra Cavaco de Oliveira, no valor de trezentos e setenta e seis euros e quarenta e 

sete cêntimos, mediante a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na 

medida em que se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
35 - ACTUALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROTOCOLO RELATIVO AO 

FUNCIONAMENTO FONOTECA DA MOITA E PAGAMENTO DO APOIO 

FINANCEIRO PARA AS RESPECTIVAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO  
 
 
482 - Presente informação da Chefe de Divisão da Cultura e Património Histórico, relativa ao 

pedido de actualização do protocolo que regula o funcionamento/financiamento da Fonoteca da 
Moita. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande tem vindo a desenvolver, conforme previsto em Plano 

de Actividades desde 2005, uma parceria com o Clube Desportivo Moitense, cujo objectivo 
tem sido assegurar o funcionamento e a dinamização de uma Fonoteca Municipal na Moita, 
regulada num protocolo aprovado em reunião de Câmara de 14 de Julho de 2005, assinado em 

23 de Julho de 2005, com a duração de três anos, renováveis automaticamente por períodos de 

igual duração, caso não seja objecto de denuncia por qualquer uma das partes (clausula 12.ª � 
Período de vigência do Protocolo). 
 
O Protocolo não foi denunciado por nenhuma das partes, sendo que sempre foi intenção do 

executivo da Câmara Municipal e do Clube Desportivo Moitense continuar com esta parceria. 
 

Verificou-se recentemente que o protocolo relativo à Fonoteca da Moita não tem sido objecto 

de actualização anual do valor do financiamento, tal como está previsto no ponto 5, do artigo 
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6.º (financiamento) do protocolo, pelo que se vem propor que este seja actualizado e pagos os 
valores em falta desde 2006/2007. 

 

Deste modo, foi calculado o valor da actualização do financiamento previsto no protocolo, de 

acordo com o Índice de Preços no Consumidor de Julho de cada ano em que deveria ter sido 

realizada a actualização (o protocolo prevê a actualização à taxa de inflação, mas não 

conseguimos apurar o valor deste indicador e o que o INE nos fornece como referência é o IPC, 

pelo que foi o que consideramos). 
 
Cálculo das actualizações 

 

  Valor anual do protocolo IPC* Valor Actualização 

    Ano Valor**   

2005/2006 5160       
2006/2007 5319,96 2006 3,1 159,96 
2007/2008 5452,96 2007 2,5 133 
2008/2009 5600,19 2008 2,7 147,23 
2009/2010         
2010/2011         

* Índice de Preços no Consumidor em Julho 
Total 

actualizações 440,19 

** Dados do Instituto Nacional de Estatística 

 

Apurou-se assim que o valor decorrente da actualização desde o ano em que deveria ter sido 

realizada a primeira actualização em 2006/2007 até ao ano 2008/2009 é de 440.19 euros. 

Deste modo, considerando que: 
a) O CDM tem vindo a assegurar o funcionamento da Fonoteca assumindo a gestão da mesma e 

as despesas inerentes ao seu funcionamento, tal como previsto no protocolo automaticamente 
renovado. 
b) Que a actualização anual do valor do financiamento está prevista no ponto 5 do artigo 6.º 

(financiamento) do protocolo. 
c) Que a verba está inscrita no PAM, na acção 2008/A/176. 
 
A Câmara delibera: 

 

a) Realizar a actualização do protocolo desde o ano em que deveria ter sido realizada a 

primeira actualização - 2006/2007 � até ao ano em vigor 2008/2009 - pelo valor de 440.19 

euros, a que corresponde a actualização correspondente ao Índice de Preços no 

Consumidor nos meses de Julho de 2006 a 2008 conforme os valores fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística; 

b) O pagamento da tranche relativa ao segundo semestre do ano 2008/2009 e as 

actualização devidas num montante total de 3020.19 euros; 

relativos ao apoio às despesas de funcionamento da Fonoteca Municipal da Moita, com 

efeitos a partir da data da renovação do protocolo, ao Clube Desportivo Moitense, 

contribuinte nº 501216049, com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445 - 580 MOITA, cuja 

verba se encontra prevista em plano de actividades na acção 2008/A/176. 
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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. 

 
 
36 - PRÉMIOS DO CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM � XII SEMANA DA 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 
483 - Presente informação nº 818, datada de 26/06/2009, da Divisão de Acção Social, Educação 

e Desporto, sobre as Bandas vencedoras do Concurso de Bandas de Garagem, que decorreu no 
dia 05 de Junho de 2009, pelas 21h30m, no Parque Municipal de Exposições da Marinha 

Grande, no âmbito da XII Semana da Educação e Juventude. 
 
Presente Regulamento do Concurso de Bandas de Garagem, elaborado pela Comissão 

Organizadora da XII Semana da Educação e Juventude; 
 
Presente acta do Júri do referido Concurso; 
 
A Câmara Municipal analisou os documentos supracitados e considerando que a 

iniciativa em causa proporciona oportunidades aos jovens com talento na área musical, 

estimulando a formação e o trabalho desenvolvido pelas chamadas bandas de garagem, 

delibera ao abrigo do artigo nº 10, do Regulamento do Concurso de Bandas de Garagem e 

da alínea b), do nº 4, 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 os seguintes prémios: 

- O primeiro prémio à Banda �No Sweat�, no valor de � 500,00, ao representante da 

Banda, Sr. Nuno Jorge Gomes Henriques, com o NIF nº 231 497 040, e residência na Rua 

do Pinheiro de Cima, 43, 2425-621 Monte Redondo; 

- O segundo prémio à Banda �Ozzies�, no valor de � 250,00, ao representante da Banda, 

Sr. Miguel Ângelo da Costa Areia, com o NIF nº240 903 056, e residência na Rua 

Professor Alberto Nery Capucho, Bloco 1, 3º Dto., 2430 Marinha Grande, com cabimento 

na acção 2009/A/28. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
37 - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DA COMISSÃO UNITÁRIA DE 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE VIEIRA DE LEIRIA PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. 
 
 
484 - Presente informação n.º 660/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 04/06/2009, dando conta do pedido de atribuição de subsídio efectuado 
pela Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vieira de Leiria, para fazer 

face às despesas de funcionamento da referida instituição. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 

4 do art.º 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 2400,00� (dois mil e quatrocentos 

euros) à Comissão Unitária Reformados, Pensionistas e Idosos de Vieira de Leiria - 

contribuinte fiscal n.º 506 171 795, com sede na Rua Professor Gilberto Correia Roseiro, 

n.º 33 A, 2430 � 793 Vieira de Leiria; valor esse a retirar da acção A/51 do Plano de 

Actividades Municipais do corrente ano. 

 

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. 

 
 

38 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES 

DE PARKINSON � DELEGAÇÃO DA MARINHA GRANDE PARA A PROMOÇÃO 

DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 
 
 
485 - Presente informação n.º 717/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 28/05/2009 dando conta que a Câmara Municipal tem prevista a 

atribuição de apoios a colectividades do concelho que se proponham a desenvolver Projectos de 

Actividade Física para a Terceira Idade, ao abrigo da rubrica A/49 do Plano de Actividades 

Municipais para 2009. 
Mais informa que, os referidos projectos já foram implementados no decorrer dos anos civis de 

2006, 2007 e 2008 e que a continuação do funcionamento dos mesmos, é do interesse da 

instituição.  
 
Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson � Delegação da Marinha 

Grande, datado de 18 de Fevereiro do corrente e com o registo de entrada n.º 3032/2009, a 

solicitar a atribuição do subsídio para a manutenção do Projecto de Actividade Física para a 3.ª 

Idade. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que é da sua 

competência �apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra� 

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

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro atribuir o apoio financeiro à 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson � Delegação da Marinha Grande, 

contribuinte fiscal número 504058550, com sede na Casa Alpendrada, sita no Largo 5 de 

Outubro 5-A, 2430-264 Marinha Grande, cuja situação contributiva e tributária junto 

respectivamente da Segurança Social e do serviço de Finanças já se encontra 

regularizada, para o desenvolvimento do projecto de actividade física para a 3.ª idade 

durante o período compreendido entre Janeiro a Dezembro de 2009, sendo a verba 

dividida do seguinte modo: 

 - 1.100,00� para apoiar os custos mensais ( excepto mês de Agosto) com a 

dinamização da actividade por professores de educação física, acrescido de um valor 

(400,00�) para a aquisição de materiais adequados a tais práticas. 
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ENTIDADE NIF RECURSOS HUMANOS MATERIAIS 

Associação Portuguesa de 

Doentes de Parkinson 

504 058 550 1.100,00 400,00 

 TOTAL 1. 100,00� 400,00� 

 

O apoio constante no mapa anterior, tem cabimento na acção A/49 de 2009. 

 

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. 

 

 

39 - PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE MÚSICA E 

DANÇA DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE, ANO LECTIVO 2008/2009 

 

 

486 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 03/2009 datada de 29.04.09 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro 

para o funcionamento das escolas de dança e de música do Sport Operário Marinhense 

sito na Rua 25 de Abril, nº 30, 2430-313 Marinha Grande, contribuinte nº 501 417 702, e 

tendo em conta que se trata de uma actividade extracurricular fundamental ao 

desenvolvimento das crianças e jovens do nosso concelho, delibera, ao abrigo da alínea b) 

do nº4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias 

alterações pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor total de 

1656,00� (mil seiscentos e cinquenta seis euros) ao Sport Operário Marinhense para o 

funcionamento das escolas de dança e música. 

 

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 está prevista na rubrica 2009-A-139 do PAM para o corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





40 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia um de Julho de dois mil e nove, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.996.386,98 � (três 

milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e seis euros e noventa e oito 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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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. REQ. N.º 4654/07 � PC N.º 109/02 � MARIA ADELAIDE PEDROSA LUZ 

 

2. REQ. N.º 1616/09 � PC N.º 548/05 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMIBILIÁRIOS, LDA 

 

3. ACEITAÇÃO DE CONVITE PARA A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO DE 

COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DOS PORI-PROGRAMAS DE RESPOSTAS 

INTEGRADAS PARA O TERRITÓRIO DA FREGUESIA DA MARINHA 

GRANDE - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 

4. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

5. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 24,00M² DE 

TERRENO DO SR. FERNANDO GOMES JOAQUIM 

 

6. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 342,50M² DE 

TERRENO DE ESMERALDINA DA SILVA BOIÇA E MARIA DOLORES 

FERREIRA BOIÇA PEREIRA 

 

7. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE INQUILINA RESIDENTE NO BLOCO M 3.º 

ESQUERDO (MARIA LUÍSA JESUS GUERRA) SITO NA AVENIDA DA 

LIBERDADE, PARA O RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO DO BLOCO L, POR 

MOTIVOS DE SAÚDE E ADEQUAÇÃO DE TIPOLOGIA HABITACIONAL À 

DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

8. ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 4245/2 EMITIDA EM MAIO DO 

CORRENTE ANO, EM NOME DE MARIA DE JESUS SANTOS E SUA 

SUBSTITUIÇÃO PELA GUIA N.º 5847, DE 16 DE JUNHO. 

 

9. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

10. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE � RECTIFICAÇÃO 

 

11. AQUISIÇÃO DE MARCO EM PEDRA PARA ASSINALAR O LOCAL ONDE 

FUNCIONOU A 1ª ESCOLA PRIMÁRIA DE PICASSINOS 
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12. XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS A ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

 

13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS 

DE SANGUE DA MARINHA GRANDE PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO 

DE AR CONDICIONADO 

 

14. DESIGNAÇÃO DE 2 REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR 

O CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE 

LEIRIA 

 

15. UTILIZAÇÃO DE UM ESPAÇO NA EB1 DE S. PEDRO DE MOEL, PARA 

INSTALAÇÃO DE UM �CENTRO DE RESPIRO� PARA CRIANÇAS 

AUTISTAS 

 

 



 

 

 

1 � REQ. N.º 4654/07 � PC N.º 109/02 � MARIA ADELAIDE PEDROSA LUZ 

 

LOCAL: RUA DAS LAVADEIRAS, N.º 180 E 180-A � VIEIRA DE LEIRIA 
 
DESIGNAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO � INFRA-ESTRUTURAS 

 

FASE: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

487 - Presente requerimento de Maria Adelaide Pedrosa Luz, titular do processo de 
licenciamento de construção nº 109/02, com o alvará de licença nº 83/03, no prédio sito na 

Travessa 5 de Outubro, Vieira de Leiria, da mesma Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a 
solicitar a recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, nomeadamente, 

construção do colector de drenagem de águas residuais domésticas, rede de abastecimento de 

água e execução de arruamento.   
 
 Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
 Após análise da pretensão e do referido auto a Câmara delibera: 

 

Aceitar provisoriamente as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e 

mandar libertar 90% da Garantia Bancária nº. 02/360/00896, datada de 26 de Dezembro 

de 2002, do BANCO BPI, S.A., no valor de EUR 19.635,41 (dezanove mil seiscentos e 

trinta e cinco euros e quarenta e um cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da 

referida caução até a recepção definitiva das mesmas, no montante de EUR 1.963,54 (mil 

novecentos e sessenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 � REQ. N.º 1616/09 � PC N.º 548/05 � IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS 

IMIBILIÁRIOS, LDA 

 

LOCAL: RUA DA INDIA � ORDEM � MARINHA GRANDE 
 
DESIGNAÇÃO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO � INFRA-ESTRUTURAS 

 

FASE: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

488 - Presente requerimento de IMOEMBRA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, 
LDA., titular do processo de licenciamento de construção nº 548/05, com o Alvará de licença nº 

138/06, no prédio sito na Rua da Índia, nº 61, Ordem, da Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, 

designadamente, infra-estruturas viárias e rede de drenagem de águas pluviais.  
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar provisoriamente 

as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar 90% da 

Garantia Bancária nº.00350441005762193, datada de 04 de Maio de 2006, da Caixa Geral 

de Depósitos, no valor de EUR 17.013,23 (dezassete mil e treze euros e vinte e três 

cêntimos), ficando retidos os restantes 10% da referida caução até a recepção definitiva 

das mesmas, no montante de EUR 1.701,32 (mil setecentos e um euros e trinta e dois 

cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - ACEITAÇÃO DE CONVITE PARA A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO DE 

COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DOS PORI-PROGRAMAS DE RESPOSTAS 

INTEGRADAS PARA O TERRITÓRIO DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 

 

 

489 - Presente convite do IDT-Instituto da Droga e da Toxicodependência e do Governo Civil 

de Leiria, recebido nesta Câmara Municipal em 25-06-2009, a convidar a autarquia para estar 
presente na cerimónia de assinatura dos Compromissos identificados em epígrafe.  
 
Presente o meu despacho n.º 105/GAP/2009, datado de 26-06-2009, que se passa a transcrever: 
 
�Presente convite do IDT-Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP. e do Governo Civil 
de Leiria, recebido no dia 25 de Junho de 2009, no âmbito do PORI-Programa Operacional de 
Respostas Integradas, a convidar a Câmara Municipal a estar presente na assinatura dos 

Compromissos de Colaboração dos Programas de Respostas Integradas nos territórios das 

freguesias de Leiria, Marrazes e Marinha Grande, no dia 26 de Junho, pelas 10,00 horas. 
 
Pese embora o inesperado da situação e a urgência do tratamento da mesma, não querendo 

deixar de assumir mais este compromisso/parceria com a intervenção social do município nesta 
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vertente tão importante para o desenvolvimento social integrado das famílias marinhenses com 

problemas nestas áreas, a Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Vice Presidente, Sr. 
Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro.  
 

No âmbito do compromisso/parceria que não implica a assumpção de encargos financeiros é-
nos solicitada, designadamente, a promoção e divulgação do projecto, a existência de técnico 

de contacto privilegiado, a partilha de know-how, a realização de sinalizações e de 

encaminhamentos, a articulação com outros projectos existentes e a participação nas reuniões 

do Núcleo Territorial.. 
  
Considerando o grande interesse no estabelecimento de parcerias para as respostas Integradas 
que melhor permitem o aproveitamento dos recursos, das experiências já desenvolvidas no 

terreno e das sinergias de todos os actores envolvidos em projectos desta natureza, 
 
Considerando que o apoio a projectos e programas de interesse municipal e a participação do 

município em parcerias para a prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou 

dependentes carece de deliberação da Câmara Municipal nos termos do previsto na alínea h) do 

n.º 2 e alínea c) do n.º 4, do art.º 64.º 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; 
 
Ao abrigo da competência que me é conferida pelo art.º 68.º n.º 3 do já citado diploma legal, 

autorizo a constituição do �Compromisso de Colaboração entre as entidades que constituem o 

Núcleo Territorial do programa de Respostas Integradas do território da freguesia da Marinha 

Grande�. 
 
O presente despacho deve ser submetido a ratificação da Câmara Municipal na próxima reunião 

deste órgão que se realizará no dia 2 de Julho.�. 
 
 
Presente ainda o original do �Compromisso de Colaboração entre as entidades que constituem 

o Núcleo territorial do Programa de Respostas Integradas do território da Freguesia da Marinha 

Grande�, assinado por todos os parceiros no dia 26-06-2009. 
 

A Câmara Municipal apreciou os documentos e ao abrigo da competência conferida pelas 

alíneas h) do n.º 2 e c) do n.º 4, ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,  e art.º 68.º n.º 3, da mesma 

Lei, delibera ratificar a decisão tomada pelo Sr. Presidente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

4 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
 

 

490 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 
Casal Galego, e que passamos a identificar: 
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- Alida Maria Ferreira da Silva Carlos Florêncio, solicita autorização para colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2085 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8553/2009, de 22 de Junho; 

 

- Maria Anisia de Jesus Pereira, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2047 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8556/2009, de 22 de Junho; 

 

- Maria Adelina da Silva Loureiro, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2115 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8703/2009, de 25 de Junho; 

 

- Maria Odete de Jesus Ferreira, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 1636 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/8861/2009, de 29 de Junho. 

 

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. nº 4 do artigo e Regulamento citado). 
 

A Câmara, delibera ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artigo 64º nº 7 

alínea d) da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, e artigo 51º nº 1 do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 

Grande, autorizar a colocação nas referidas sepulturas temporárias, do solicitado. 

 

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, 

sendo os mesmos obrigados a retirar o revestimento colocado já que se tratam de 

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 24,00M² DE TERRENO 

DO SR. FERNANDO GOMES JOAQUIM 

 

 

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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Fernando 
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Gomes Joaquim, que confronta a Norte com Guilherme de Jesus Gomes, a Sul com Guilherme 
de Jesus Gomes, a Nascente com Guilherme de Jesus Gomes e a Poente com Guilherme de 
Jesus Gomes, com Artigo Matricial nº. 7971. O proprietário do imóvel concordou com a 

cedência do terreno (24,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a reconstrução do muro de acordo com o novo alinhamento, composto por 

alvenaria em blocos de betão com 0,80m, rebocado e pintado e gradeamento com 0,70m de 
altura. A demolição do muro existente será posterior à reconstrução. 
 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 24,00m², do prédio de que é dono Fernando Gomes Joaquim, com 

Artigo Matricial nº. 7971, que confronta a Norte com Via Pública, a Sul com Via Pública, 

a Nascente com Guilhermina Jesus Gomes e a Poente com Via Pública, para Beneficiação 

da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (24,00m²) solicitando que a área cedida para 

domínio público tenha como contrapartida a reconstrução do muro de acordo com o novo 

alinhamento, composto por alvenaria em blocos de betão com 0,80m, rebocado e pintado e 

gradeamento com 0,70m de altura. A demolição do muro existente será posterior à 

reconstrução, conforme consta da ficha anexa (Anexo 16) 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. 

 

 

6 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 342,50M² DE TERRENO 

DE ESMERALDINA DA SILVA BOIÇA E MARIA DOLORES FERREIRA BOIÇA 

PEREIRA 

 

 

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

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

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

da Silva Boiça Martins e Maria Dolores Ferreira Boiça Pereira, que  confronta a Norte com 

Manuel Laranjeira Guerra, a Sul com António Lopes, a Nascente com Caminho e a Poente com 

Caminho, com artigo matricial nº.5818. As proprietárias do imóvel, concordaram com a 

cedência do terreno (342,50m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida o corte das árvores em bocados pequenos (para lareira) e seu transporte para a 

casa da proprietária Maria Dolores Ferreira Boiça Pereira, na Rua das Raízes. 
 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 342,50m², do prédio de que são donas Esmeraldina da Silva Boiça 

Martins e Maria Dolores Ferreira Boiça Pereira, com artigo matricial nº.5818, para 

Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público.  

A parcela cedida tem duas confrontações a saber: 

 Área de 81,58m² - confronta a Norte com Manuel Laranjeiro Guerra, a Sul com 

António Lopes, a Nascente com Esmeraldina da Silva Boiça 

Martins/ Maria Dolores Ferreira Boiça Pereira e a Poente 
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com Esmeraldina da Silva Boiça Martins/Maria Dolores 

Ferreira Boiça Pereira; 

 Área de 260,92m²-confronta a Norte com Manuel Laranjeiro Guerra, a Sul com 

António Lopes, a Nascente com Esmeraldina da Silva Boiça 

Martins/ Maria Dolores Ferreira Boiça Pereira e a Poente 

com Esmeraldina da Silva Boiça Martins/Maria Dolores 

Ferreira Boiça Pereira; 

 As proprietárias do imóvel concordaram com a cedência do terreno (342,50m²) 

solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida o corte das 

árvores em bocados pequenos (para lareira) e seu transporte para a casa da proprietária 

Maria Dolores Ferreira Boiça Pereira, na Rua das Raízes, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 17) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelas proprietárias 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. 

 

 

7 - TRANSFERÊNCIA INTERNA DE INQUILINA RESIDENTE NO BLOCO M 3.º 

ESQUERDO (MARIA LUÍSA JESUS GUERRA) SITO NA AVENIDA DA 

LIBERDADE, PARA O RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO DO BLOCO L, POR MOTIVOS 

DE SAÚDE E ADEQUAÇÃO DE TIPOLOGIA HABITACIONAL À DIMENSÃO DO 

AGREGADO FAMILIAR 
 

 

493 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), datada 

de 29/06/2009, a dar conta da necessidade de se proceder à transferência da inquilina Maria 

Luísa de Jesus Guerra, elemento isolado e residente num apartamento de tipologia T2, sito em 
Avenida da Liberdade Bloco M 3.º Esquerdo, para a fracção correspondente ao rés-do-chão 

esquerdo do bloco L, por motivo não só de adequação da tipologia habitacional à dimensão do 

agregado familiar existente, como também por motivos de saúde. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à necessidade premente de ajustar 

as tipologias habitacionais disponíveis à dimensão das famílias residentes em habitação 

social delibera, no uso de competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64 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, autorizar a transferência da supracitada inquilina para a fracção correspondente 

ao rés-do-chão esquerdo do Bloco L, sito na Avenida da Liberdade, a partir de Agosto de 

2009. 

 

Mais delibera que seja celebrado um novo contrato de arrendamento com Maria Luísa de 

Jesus Guerra, sob o Regime de Renda Apoiada, passando o valor da renda a aplicar a 

partir do mês acima indicado de 57,41�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - ANULAÇÃO DA GUIA DE RECEITA N.º 4245/2 EMITIDA EM MAIO DO 

CORRENTE ANO, EM NOME DE MARIA DE JESUS SANTOS E SUA 

SUBSTITUIÇÃO PELA GUIA N.º 5847, DE 16 DE JUNHO. 

 

 

494 - Presente informação n.º 837/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - , datada de 29/06/2009 e, na qual se dá conta da necessidade de se proceder à 

anulação da guia de receita número 4245/2, emitida a 4/05/2009, em nome de  Maria de Jesus 

Santos, residente na Rua do Bairro do Camarnal n.º 48, no valor de 64,19� e posteriormente à 

sua substituição pela guia de receita n.º 5847, de 16/06/09. 
 
Mais informa que, por lapso e, devido não só à semelhança do nome das inquilinas em causa, 

como também ao facto de ambas residirem em lotes contíguos, o valor da renda emitido foi-o à 

inquilina errada, isto é na ficha de registo, havia de ter sido retirada a ficha de Maria de Jesus 

Pinto, que já havia falecido em Abril e, não a de Maria de Jesus Santos.  
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com a anulação da guia de receita número 

4245/2, emitida a 4/05/2009, em nome de Maria de Jesus Santos, no valor de 64,19� e sua 

substituição pela guia de receita n.º 5847, datada de 16/06/09, no valor de 13,19�. 

 
Esta deliberação foi tomada unanimidade. 

 

 

9 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 
 

 

495 - Foram apresentadas recentemente algumas reclamações nos serviços dos CTT da 

Marinha Grande, relativas à identificação do topónimo de uma rua sita no loteamento sito nas 

Vergieiras, Embra. 
 
A questão colocada prende-se com o facto do arruamento em questão já possuir o topónimo 

Rua de Fontenay-Sous-Bois, embora a placa que esteve colocada no local durante muitos anos 
indicar a Rua de Montemor-o-Novo. 
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Devido a esta situação, no mesmo arruamento são encontradas moradas para dois topónimos, o 

que já provocou transtornos aos munícipes, pois já aconteceu haver correspondência que não 

foi entregue e situações de corte de água. Por outro lado, estes moradores têm a escritura das 

suas habitações com um topónimo (Rua de Fontenay-Sous-Bois) e a morada dos seus 
documentos é outra (Rua de Montemor-o-Novo). 
 
Para solucionar este problema, a Comissão Municipal de Toponímia reuniu no dia 25 de Junho 

de 2009, pelas 21:30h, com os moradores dos prédios afectados por este problema, afim de 

explicar a situação e tentar harmonizar uma solução consensual. 
 
Decorrida a conversa com os moradores, verificou-se que os 3 prédios sitos do início do 

arruamento, junto à Rua de Oeiras, utilizam como morada nos seus documentos, a Rua de 

Montemor-o-Novo. Apenas um edificio, sito um pouco mais adiante, utilizam como morada a 
Rua de Fontenay-Sous-Bois (segundo as identificações nas suas caixas de correio). 
 
Uma vez que não existem deliberações por parte da Câmara Municipal em como os 

arruamentos estão aprovados (apenas existe um despacho do Vereador do Urbanismo em 
funções, datado de 20-06-2001 com os topónimos de todos os arruamentos do loteamento), e 

para evitar mais transtornos aos munícipes, a Comissão Municipal de Toponímia propõe que, 

na tentativa de solucionar este problema e dado que esta é a proposta mais consensual entre os 
moradores, o arruamento em questão seja subdividido em dois arruamentos distintos. 
 
Assim, a Comissão Municipal de Toponímia propõe a atribuição de topónimos aos arruamentos 

constantes na planta de localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
 

1. Rua de Montemor-o-Novo (Embra) � confronta com a Rua de Oeiras e com a Rua de 
Fontenay-Sous-Bois; 

2. Rua de Fontenay-Sous-Bois (Embra) � Confronta com a Rua de Montemor-o-Novo. 
 
A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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delibera concordando com a proposta apresentada pela Comissão Municipal de 

Toponímia, alterar o traçado do seguinte arruamento constante da planta de localização 

que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta (Anexo 18): 

 

- Rua de Montemor-o-Novo (Embra) � confronta com a Rua de Oeiras e com a Rua de 
Fontenay-Sous-Bois; 

-   Rua de Fontenay-Sous-Bois (Embra) � confronta com a Rua de Montemor-o-Novo. 
 

Esta deliberação foi tomada unanimidade. 

 

 

10 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE � RECTIFICAÇÃO 

 

 

Apesar de esta proposta ter estado presente na reunião, foi decidido retirá-la. 
 
 

11 - AQUISIÇÃO DE MARCO EM PEDRA PARA ASSINALAR O LOCAL ONDE 

FUNCIONOU A 1ª ESCOLA PRIMÁRIA DE PICASSINOS 

 

 

496 - Presente oficio da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, de Picassinos, datado de 

06 de Abril de 2009, a solicitar à Câmara Municipal, apoio através da oferta de um memorando 

que assinale o local onde funcionou a 1ª Escola Primária de Picassinos, e que actualmente 

pertence à Câmara Municipal � Jardim de Picassinos. 
 
A Câmara após análise do pedido delibera mandar fazer um marco em pedra com 

inscrição, para colocar no Jardim de Picassinos, de forma a assinalar o local onde foi 

instalada a 1ª Escola Primária daquele lugar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

A ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

 

 

497 - Presente informação nº 820 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, propondo 

a atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escola e Escolas Secundárias para aquisição de 

material didáctico, na medida em que os trabalhos apresentados pelos alunos das mesmas, 

foram alvo de reconhecido mérito, no âmbito da 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 

dos estabelecimentos de ensino concelhios e respectivos alunos foi fundamental 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 os seguintes subsídios aos Agrupamento de Escola do concelho, com 

cabimento na acção 2009/A/28. 
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Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte Contribuinte nº 600 010 139 

Projecto Canil Municipal: uma proposta de requalificação urbana � Categoria �Projectos 

no Secundário�, atribuição de um leitor de MP 3, para cada um dos elementos do grupo, 

no valor máximo de 75,00� (setenta e cinco euros), através de emissão de requisição 

interna (RI nº 7618/2009, de 02/06/2009). 

Glass Parade � Primeiro prémio na categoria 3 � Ensino Secundário, com o trabalho 

realizado �Motivos de Portugal� � atribuição de 400,00� (quatrocentos euros). 

Subsídio no valor de 400,00� (quatrocentos euros) à Escola Secundária Engenheiro 

Acácio Calazans Duarte, com sede na Rua Prof. Nery Capucho, 2430-231 Marinha 

Grande, nº fiscal 600 010 139. 

 

Escola Secundária Pinhal do Rei Contribuinte nº 600 025 675 

Glass Parade � Primeiro prémio na categoria 2 � 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, com o 

trabalho �Anel de Saturno� � atribuição de 400,00� (quatrocentos euros). 

Subsídio no valor de 400,00� (quatrocentos euros) à Escola Secundária Pinhal do Rei, 

com sede na Rua Prof.ª Amélia Cândida - Boavista , 2430-053 Marinha Grande, nº fiscal 

600 025 675. 

 

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens Contribuinte nº 600 076 768 

Projecto Natureza sobre Rodas � Categoria �Projectos do 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico�, atribuição de 400,00� (quatrocentos euros) para aquisição de material didáctico. 

Glass Parade � Primeiro prémio na categoria 1 � Jardins-de-infância e 1º ciclo do Ensino 

Básico, com o trabalho realizado pelos alunos da professora Cristina Dinis, da Escola 

Básica Prof. Francisco Veríssimo - atribuição de 400,00� (quatrocentos euros). 

Subsídio no valor de 800,00� (oitocentos euros) ao Agrupamento de Escolas Guilherme 

Stephens, Apartado 63, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 076 768. 

 

Mais delibera, atribuir as seguintes menções honrosas relativas ao concurso Glass 

Parade: 

 

→ Categoria 1 - Jardins-de-infância e 1º ciclo do Ensino Básico: 

- Jardim-de-Infância do Pilado, com o trabalho �Fato do vidreiro�; 

- Escola Básica 1 da Várzea, com o trabalho realizado pelos alunos da professora Maria 

do Céu. 

 

→ Categoria 2 - 2º e 3º ciclos do Ensino Básico: 

- Escola Básica 2/3 Guilherme Stephens, com o trabalho realizado pelos alunos dos 

professores Ausenda Fajardo e Carlos Baltazar; 

- Escola Secundária 3 José Loureiro Botas, com o trabalho realizado pelos alunos da 

professora Cármen Carvalho 

 

→ Categoria 3 - Ensino Secundário: 

- Escola Profissional Artística da Marinha Grande, com o trabalho �Frasco A�, realizado 

pelos alunos da professora Diana Oliveira; 

- Escola Secundária 3 Pinhal do Rei, com o trabalho �O amor no universo�, realizado 

pelos alunos da professora Inês Silva.  

 

Delibera ainda, que as entidades contempladas com os subsídios supramencionados 

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

do apoio financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse 
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mesmo objecto, no período de 90 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 
Mais se informa, que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possuem 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. 
 

 

13 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE 

SANGUE DA MARINHA GRANDE PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 

 

 

498 - Presente informação nº 866 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, propondo 

a atribuição de um subsídio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Marinha Grande 
para aquisição de aparelho de ar condicionado. 
 
A Câmara Municipal analisou a informação em anexo e, atendendo que a entidade 

supramencionada desenvolve um trabalho de reconhecido mérito na divulgação, 

promoção e recolha de dádiva de sangue efectuadas no concelho, e que o aparelho de ar 

condicionado em muito melhorará as condições laborais dos colaboradores da Associação 

acima referida, delibera ao abrigo da alínea a) do nº 4, 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 2.100,00� (dois mil e cem euros) à Associação de Dadores Benévolos 

de Sangue da Marinha Grande, contribuinte fiscal nº 501 061 029, com sede na Av. Vítor 

Galo nº 76 A, 1º Esq., 2430-202 Marinha Grande; verba essa a retirar do orçamento, da 

classificação 06/080701. 

 

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. 

 

 

14 - DESIGNAÇÃO DE 2 REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O 

CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA 
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499 - O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa apresentou o ofício enviado em 16/06/2009 
pelo Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, registado sob o n.º E/8543/2009, em que 
solicitam a designação de 2 representantes do Município para integrar o Conselho Geral do 

referido Agrupamento, de modo a dar cumprimento ao disposto no ponto 3 do art.º 14.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e no Capítulo III, Secção I, art.º 13.º do Regulamento 

Interno. 
 

Depois de analisado o pedido, a Câmara Municipal delibera indicar, para integrarem o 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, os seguintes dois 

representantes do Município da Marinha Grande: 

 

- O Vereador da Educação; 

- O Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

15 - UTILIZAÇÃO DE UM ESPAÇO NA EB1 DE S. PEDRO DE MOEL, PARA 

INSTALAÇÃO DE UM �CENTRO DE RESPIRO� PARA CRIANÇAS AUTISTAS 

 

 

Na sequência da proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira e restantes 

Vereadores do P.S., na reunião da Câmara Municipal de 18/06/2009, sobre a utilização de um 
espaço na EB1 de S. Pedro de Moel, para instalação de um �Centro de Respiro� para crianças 

autistas, o Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa informou que deu conta da mesma e 
solicitou parecer à MOHER � Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel, uma 
vez que a referida escola se encontra cedida a esta entidade, para o desenvolvimento das suas 
actividades. 
A MOHER � Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel respondeu em carta 

datada de 02/07/2009 (registo n.º E/9267/200), informando não ser possível o desenvolvimento 

de qualquer outra actividade na sede da associação, uma vez que o edifício só dispõe de uma 

sala.  
 
Tendo em conta estes dados, e com vista a uma melhor apreciação do assunto, o Sr. Presidente 

sugeriu a realização de uma reunião entre o Vereador Dr. João Marques Pedrosa, a Vereadora 

Dr.ª Cidália Ferreira e a representante da Escola, Dr.ª Albertina Marçal. 

 

 



 

 

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), tendo os munícipes sido atendidos pelo Sr. Presidente e pelos Srs. 

Vereadores Sérgio Moiteiro, Dr. João Marques Pedrosa, Dr. Álvaro Pereira, Dr.ª Cidália 

Ferreira e Sr. Artur de Oliveira.  



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 02/07/2009 

Acta n.º 16 

 

 52 

 
Encontram-se inscritos para serem atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Sr. Ricardo Lisboa, residente na Rua António Vitorino, n.º 20, Praia da Vieira, que 

pretende mais esclarecimentos sobre a viabilidade de construção nas Eirinhas � Talhões, Praia 
da Vieira, na sequência de anteriores presenças em reuniões públicas no ano de 2008. 
 
O Sr. Ricardo Lisboa referiu que esteve presente na reunião pública de 09/07/2008, há quase 

um ano, e que a situação na altura era a seguinte: 
- o PDM estava para entrar em revisão 
- os Planos de Pormenor estariam a ser postos em discussão pública 
- a Câmara Municipal ia ver a prestação de serviços da Plural, para saber se a sua situação era 

enquadrável ou se havia necessidade de pedir um orçamento. 
Em Abril deste ano contactou com a Chefe da DOPU que lhe informou que ainda não havia 

qualquer decisão sobre o pedido de orçamento feito à Plural em Março de 2009. 
Depois de relatar as diligências anteriores, o Sr. Ricardo Lisboa referiu que o seu objectivo, e o 

dos presentes, é saber se há forma de legalizar o existente ou não. 
 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro fez a leitura da informação elaborada pela Chefe da DOPU, 

sobre este assunto, tendo informado que a proposta da Plural só chegou ao conhecimento da 

referida Técnica no dia 26/06/2009. 
 
O Sr. Presidente confirmou a síntese feita pelo Sr. Ricardo Lisboa, relativa ao que se passou 

na última reunião pública em que esteve presente, tendo referido que para as construções 

ilegais só há dois caminhos: ou são legalizáveis ou então terão que ser demolidas. 
Relativamente aos instrumentos de gestão territorial, e tendo em vista enquadrar a situação 

presente, o Sr. Presidente explicou as suas hierarquias, para referir que há um atraso de mais de 

um ano na aprovação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, que deveria 

ter ocorrido em Novembro de 2008 e só o deverá estar no fim de 2009. Como todos os 

instrumentos municipais terão que estar articulados com os planos nacionais e regionais, 

percebe-se também desde logo o atraso destes. 
No caso em apreço o que está em causa é o Plano de Pormenor, que é como se fosse uma peça 

de um puzzle, que vai entroncar na necessidade de revisão do PDM. Ao nível do licenciamento 

de obras há problemas graves e penalizadores para os munícipes, dado que o PDM em vigor foi 
feito sobre uma base de cartografia (escala 1:25000), que se encontra perfeitamente desajustada 
das necessidades actuais de grande rigor na gestão territorial. Assim, o PDM tem que ser 

revisto com base numa nova cartografia (escala 1:10000), que já foi encomendada no âmbito 

dos municípios da AMLEI há cerca de 3 anos, e neste momento ainda se procedem a 

ajustamentos. 
Deste modo, a revisão do PDM depende da actualização da cartografia do nosso território mas 

também da aprovação do PROT � Plano Regional de Ordenamento Territorial. Uma vez 
chegados a este ponto, e para salvaguarda dos direitos de todos, só devemos avançar de forma 

segura, ou seja, só com a aprovação do PROT é que devemos avançar de imediato para a 

revisão do PDM, esperando que a cartografia esteja já feita nessa altura. Depois avançar-se-á 

para a elaboração dos Planos de Urbanização e dos Planos de Pormenor. 
Depois de feita esta explicação detalhada, o Sr. Presidente solicitou aos presentes que 

apresentassem eventuais sugestões, caso assim o entendessem.   
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O Sr. Ricardo Lisboa disse que gostava de saber qual a análise que irá ser feita à proposta da 

Plural e se a mesma vai ou não ser considerada, disponibilizando-se desde já a colaborar com a 

DOPU no acompanhamento dos procedimentos. 
 
O Sr. Presidente referiu que aquilo que agora pode garantir é que no momento em que 

estiverem disponíveis todas as ferramentas necessárias se avançará para a revisão do PDM. 
 
 
2 � Sr. Armando Pereira Feteira, D. Lucinda Francisco e D. Maria de La Salette Botas, 

que pretendem que a Câmara não volte a autorizar a abertura do �Bar KO�, antigo �Tasquinha 

Bar�, na Praia da Vieira. Os munícipes informaram ainda que o proprietário do bar estava 

ausente no estrangeiro e por isso a ordem de demolição não pode ser entregue, só que agora ele 

já regressou. 
 
O Sr. Presidente informou que esta semana a sua Chefe de Gabinete transmitiu instruções 

sobre este processo ao Gabinete Jurídico. 
 
Os munícipes disseram que o proprietário ameaçou os moradores por fazerem queixa dele, 
tendo-lhes dito que vai abrir o café, para o qual parece que tem licença, mas o que ele pretende 

é abrir o bar, pois já lá anda a fazer limpezas. 
 
O Sr. Presidente agradeceu a informação dos presentes e referiu que vai ser de imediato 

remetida ao Gabinete Jurídico, para que o proprietário dê cumprimento à ordem da Câmara, da 
qual na altura não foi possível notificá-lo por estar ausente no estrangeiro. 
Também a Fiscalização vai acompanhar a situação, relativamente à tentativa de abertura do bar. 
 
 
3 � D. Deolinda Rosa, residente na Rua da Esperança, n.º 2, Marinha Grande, que mais uma 

vez vem abordar a questão da atribuição de espaço físico para os ciganos bem como dos 

projectos a implementar para a comunidade cigana. 
 
Depois de o Sr. Presidente lhe ter dado a palavra, a D. Deolinda leu, em seu nome e da 
AMICRIANÇA, um documento relativo às condições das famílias de etnia cigana, 

nomeadamente a família Fernando Silva, com nove elementos, que foi desviada pela Câmara 

do local onde se encontrava, para abertura de um caminho público, na Embra. 
 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro referiu, relativamente ao espaço, que a D. Deolinda tem 

perfeito conhecimento das dificuldades da Câmara, e também ouviu, na Assembleia Municipal 

de 30/04/2009, todas as considerações contidas num relatório pormenorizado que apresentou 

nessa sessão. 
 
Informou ainda o seguinte: 
- Há legislação já publicada sobre a disponibilização de espaços para este fim, tendo já sido 

pedido aos serviços que a localizassem. 
- Realizou-se uma reunião em Coimbra, no dia 18/06/2009, onde foram apresentados os 

resultados do inquérito feito pela Câmara Municipal de Coimbra para avaliação das 

dificuldades dos Municípios nesta área. 
O Sr. Vereador referiu que tinha muitas expectativas para esta reunião, mas o Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território não esteve presente, pelo que foi decidido marcar uma 

reunião com o referido governante para lhe dar conhecimento das conclusões saídas da reunião, 
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pois o que ficou claro é que o problema é do Governo e os Municípios estão a substituir-se ao 
Governo no que respeita a esta área. 
- A Câmara formalizou uma candidatura para o projecto-piloto de mediadores municipais, e a 
semana passada o ACIDI informou-nos que a candidatura foi aceite e iremos ter uma 
mediadora a trabalhar connosco no período de 01/09/2009 a 31/08/2010. 
- O Vereador do pelouro tem agendada uma reunião, no seu gabinete, com os técnicos da 

Câmara, para definir as linhas mestras para o trabalho desta mediadora, bem como o espaço 

físico para desenvolver o seu trabalho. 
 

Resumindo, o Sr. Vereador disse que a Câmara não está parada no que diz respeito à busca de 

soluções para a comunidade cigana. 
No que se refere à criação de infraestruturas no terreno que a Câmara tem nas Figueiras, isso 
vai custar cerca de 71.000 euros, pelo que a Câmara não tem possibilidades económicas para 

tal. 
 
A D. Deolinda pede uma solução, mesmo provisória, para esta família, pois apesar de ser de 

etnia cigana, têm deficiências graves. 
 
O Sr. Presidente referiu que estamos a falar de inclusão social, mas esta só se verifica quando 

há vontade dessa inclusão, e neste aspecto há ainda um longo caminho a percorrer. 

Relativamente ao espaço, e tal como já foi dito, a Câmara tem limitações e constrangimentos 

económicos. 
  
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

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

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 20,00 

horas. 

 

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

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

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 
 


