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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezoito 

de Junho de dois mil e nove    

 

 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de Junho 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; 
 José Lebre Grácio; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,55 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
  
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira comunicou, em 18/06/2009, 

que estará ausente da presente reunião, fazendo-se substituir pelo cidadão imediatamente a 

seguir na ordem da lista do Partido Socialista, Sr. Dr. José Lebre Grácio, conforme prevê o 

artº 79º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada com as devidas alterações pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 
 



 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. REQ N.º 1320/09   - PC N.º 951/03 � SANTOS BAROSA-VIDROS,S.A. 
 

2. REQ N.º 1533/09 -  PC N.º  141/05  - JOSÉ GASPAR NETO 
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3. REQ N.º 03/08 - PC N.º 889/05  � JOSÉ SOUSA BONITA 
 

4. REQ N.º 1340/09 � PC N.º  37/09 � GALLOVIDRO, SA 
 

5. BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 � FIGUEIRAS � CEDÊNCIA 9,10M² DE 

TERRENO DO SR. ALMIRO DOMINGUES DE SOUSA VAREDA 
 

6. ALARGAMENTO DA RUA ANTÓNIO BATISTA � CEDÊNCIA 25,62M² DE 

TERRENO DA SRª.  AMÉLIA MARIA DE PAIVA DIAS MASCARENHAS 
 

7. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 39,00M² DE 

TERRENO D0 SR. ÁLVARO CARQUEIJEIRO MIGUEL 
 

8. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 25,00M² DE 

TERRENO D0 SR. JOAQUIM MONTEIRO SIMÕES 
 

9. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 32,00M² DE 

TERRENO D0 SR. JOAQUIM MONTEIRO SIMÕES 
 

10. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 23,00M² DE 

TERRENO DO SR. MANUEL BRITO FARTO 
 

11. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 33,00M² DE 

TERRENO DA SRª. MARIA JÚLIA SANTOS FERNANDES 
 

12. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 20M² DE TERRENO DE ANÍBAL LOURENÇO LINO 
 

13. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 36M² DE TERRENO DE AUGUSTO MARRAZES DA 

SILVA BRANCO 
 

14. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 17M² DE TERRENO DE HERDEIROS DE JOSÉ PEREIRA 

DE JESUS VAZ 
 

15. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 12M² DE TERRENO DE JÚLIO SARAIVA MIRA 
 

16. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 22M² DE TERRENO DE JÚLIO SALVADOR TEMOTIO 
 

17. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 30M² DE TERRENO DE JÚLIO SALVADOR TEMOTIO 
 

 

18. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 12M² DE TERRENO DO SR. LINEU MANUEL GÂNDARA 

PALMEIRA 
 

19. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE JULHO DO CORRENTE ANO. 
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20. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE 

NO BAIRRO DE CASAL DE ANJA N.º 3, VIEIRA DE LEIRIA: MARIA 

CELESTE FEIJÃO. 
 

21. RATIFICAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO LOCAL DE 

ACÇÃO SOCIAL (CLAS) REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTRATOS 

LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CLDS) 
 

22. RESUMO DE TESOURARIA 
 
 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

 Marcação de reunião extraordinária � o Sr. Presidente informou que é necessário 

levar à sessão de Junho da Assembleia Municipal uma revisão ao Orçamento, contudo 

não foi possível trazê-la à reunião de hoje, tornando-se assim necessário proceder à 

marcação de uma reunião extraordinária.  
Deste modo, o Sr. Presidente propôs, com a concordância de todos os membros do 

executivo, a marcação de uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, para o dia 

23/06/2009, pelas 09,30 horas, para aprovação dos seguintes pontos: 
 

1. 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009; 

 

2. AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DE 2009 DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE � PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO A SUBMETER À 

APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA EFEITOS DO 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO N.º 2 DO ART.º 48.º DA LEI N.º 

2/2007, DE 15 DE JANEIRO. 

 
Todos os membros do executivo foram convocados por protocolo durante a presente 
reunião. 

 

 

 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. 
 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira prestou a seguinte informação: 

 

 Congresso Internacional sobre autismo - na sequência da informação que prestou na 

reunião anterior, esteve hoje presente neste Congresso, que contou com a participação 

dos melhores oradores sobre o assunto, e onde estavam também pais, que manifestaram 
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as dificuldades que sentem e a grande necessidade de implementar noutras zonas do 
país o método ABA, uma vez que só existe um centro em Lisboa, onde têm que se 

deslocar, ou então, em alternativa, têm que ir aos Estados Unidos. 

 

A Sr.ª Vereadora referiu ainda que falou com a Dr.ª Albertina Marçal, que lhe deu a 

conhecer o teor do mail enviado pela Câmara da Marinha Grande, sobre o facto de não 

possuirmos um terreno municipal disponível para implantação do projecto. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa referiu que foi ele que enviou o mail, mas 
apesar de não haver um terreno municipal não significa que a Câmara da Marinha 

Grande não esteja disponível para ajudar. 
 
A Sr.ª Vereadora leu o texto da proposta que apresentou sobre este assunto, que 
também foi subscrita pelos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Pedrosa e Dr. José Lebre, 

cujo conteúdo se passa a reproduzir:  
 

�Proposta 

Porque hoje obtive a informação de que teria sido dada resposta à Dr.ª Albertina 

Marçal promotora da escola ABC Real (escola para autistas) que não havia por parte 

desta autarquia forma de satisfazer a possibilidade de ser cedido um terreno para 

aquilo que seria o 1.º Centro a utilizar o método ABA no nosso país e na Europa, nas 

condições em que os promotores o iriam implementar e dentro desta valência seria 

fundamental também, a criação de um �Centro de Respiro�, para os pais poderem 

usufruir de férias, ou fins-de-semana tendo possibilidade de saber que os filhos tenham 

os cuidados adequados. 

Proponho, que lhe possa ser disponibilizada esta valência sabendo que o local que vou 

propor está cedido a uma associação, mas que poderá provavelmente ser ocupado por 

ambas as entidades de acordo com diferentes horários. 

Assim, e dado que o futuro está nas nossas mãos e a responsabilidade de uma 

cidadania activa é de todos nós, e porque sinto que todos estamos sensibilizados para 

apoiar as famílias e crianças portadoras de síndrome �aspergen�, venho propor que 

seja disponibilizado o espaço da EB1 de S. Pedro de Moel, já durante este período de 

férias para que possa ser o local que funcionaria como �Centro de Respiro�, onde 

estas crianças teriam as suas actividades e os pais poderiam usufruir de férias em S. 

Pedro de Moel, começando nós desde já a promover o turismo de saúde. 

A Vereadora 

Cidália Ferreira 

João Paulo Pedrosa 

José Lebre�. 

 

O Sr. Presidente disse que a proposta é interessante, e merece ser estudada, seja para 

esse local ou até para outro, sendo essencial saber quantas salas serão necessárias e qual 

o horário (só diurno ou também nocturno). 
 
A Sr.ª Vereadora ficou de saber junto da Dr.ª Albertina Marçal todos estes 

pormenores, que ficaram esclarecidos por contacto telefónico durante a própria reunião, 

não só com a Sr.ª Vereadora mas também com o Sr. Presidente.  
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1 - REQ N.º 1320/09   - PC N.º 951/03 � SANTOS BAROSA-VIDROS,S.A. 

 
LOCAL: RUA SANTOS BAROSA � COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM PARA PRODUTO ACABADO 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 

419 � Presente requerimento de Santos Barosa, S.A., com sede em Rua Santos Barosa, 
Comeira, Marinha Grande, a solicitar a aprovação dos projectos de especialidades referentes à 

construção de armazém para produto acabado, sito na Rua Santos Barosa, Comeira, Marinha 

Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura referente á construção de armazém para produtos acabados, 

aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 15/04/2004. 
 
Presentes projectos de especialidades relativos á rede de drenagem de águas residuais pluviais e 
estabilidade, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos 

termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o processo de licenciamento, com 

o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que se vierem a verificar por 

necessários, em consequência da execução da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ N.º 1533/09 -  PC N.º  141/05 �� JOSÉ GASPAR NETO 

 
LOCAL: RUA DA FONTE VELHA - EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL  

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 

420 � Presente requerimento de José Gaspar Neto, residente em Rua Vale de S. João, n.º 43, 

Canais, Pousos, a solicitar a aprovação das alterações aos projectos de especialidades, 
referentes à construção de um bloco habitacional, sito na Rua da Fonte Velha, Embra, Marinha 

Grande. 
 

Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação 

Multifamiliar, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 
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23/08/2007, com posterior alteração aprovada por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, 

datada de 24/01/2008. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, referente às 

alterações efectuadas durante o decorrer da obra, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara, datada de 20/05/2009. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos às Redes Prediais de Águas e Redes de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticos e Pluviais, decorrentes das alterações efectuadas ao 

Projecto de Arquitectura.  
 
Presente Informação Técnica dos serviços, que atesta estarem as alterações apresentadas aos 

projectos de especialidades referidos, aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir as alterações requeridas aos 

projectos de especialidades apresentados, com o condicionalismo de executar todos os 

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

execução da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 � REQ N.º 03/08 - PC N.º 889/05  � JOSÉ SOUSA BONITA 

 
LOCAL: RUA CARLOS SILVA COUCEIRO, Nº 9 � ORDEM - MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LOTEAMENTO URBANO 

 
FASE: ARQUITECTURA 
 
421 � Presente requerimento de José Sousa Bonita, residente em Rua Carlos Silva Couceiro, n.º 
9, Ordem, Marinha Grande, a solicitar informação relativa a eventual estudo em perspectiva 

para Rua Carlos Silva Couceiro, n.º 9, Ordem, Marinha Grande. 
  
Presente Projecto de Arquitectura referente à Operação de Loteamento Urbano a levar a efeito 
num prédio localizado na Rua Carlos Silva Couceiro, Ordem, Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presentes Informações Técnicas das Divisões de Licenciamento de Obras Particulares, de 

Ordenamento e Planeamento Urbanístico e de Infra-estruturas e Redes Municipais, referindo a 
violação de normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente ao não apresentar estudo 

viário de conjunto para a área abrangida, não garantindo a proposta no imediato, a resolução do 

estrangulamento existente ao longo da Rua Carlos Silva Couceiro, constituindo 
comprovadamente, uma sobrecarga para as infra-estruturas existentes. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

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

do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, designadamente: 
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1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o n.º 4 do artigo 5.º 

do Regulamento do Plano Director Municipal, ao propor a abertura de um 

arruamento não previsto em Plano Municipal de Ordenamento do Território, sem 

apresentar estudo de conjunto para o local, contrariando assim aquele regulamento, 

que estabelece que nas �(�) áreas livres e de expansão a abertura de novos arruamentos 

só é permitida desde que considerada em plano municipal de ordenamento ou estudo de 

conjunto da área abrangida�. 

 

2. A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível 

para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes, nomeadamente ao nível da 

estrutura viária da Rua Carlos silva Couceiro, ao se encontrar estrangulada, 

congestionada e com um número excessivo de pontos de conflito, sendo que a 

introdução da solução viária, nos moldes propostos, irá contribuir para agravar a 

circulação precária naquele arruamento. 

 

Mais deliberou informar o requerente, não existir actualmente para a área, qualquer 

estudo de conjunto que permita enquadrar a pretensão requerida. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
4 - REQ N.º 1340/09 � PC N.º  37/09 � GALLOVIDRO, SA 

 

LOCAL: RUA VIEIRA DE LEIRIA, Nº 1 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO A CENTRAL ELÉCTRICA E CENTRAL DE 

COMPRESSORES DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
422 � Presente requerimento de Gallovidro, S.A., a solicitar a aprovação dos projectos de 

especialidades referentes às alterações da central eléctrica e de compressores, sito na Rua 

Vieira de Leiria, n.º 1, Marinha Grande. 
 
Presente projecto de arquitectura de alteração da central eléctrica e central de compressores de 

unidade industrial GALLOVIDRO, S.A., aprovado por deliberação tomada em reunião de 

Câmara realizada em 26/03/2009. 
 
Presente informação Técnica dos serviços que atesta estar o Projecto de Estabilidade 

apresentado, referente às alterações efectuadas ao projecto de arquitectura, apto a merecer 

aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as alterações requeridas, por se 

verificar que as mesmas continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao 

licenciamento inicial, com o condicionalismo de executar todos os arranjos exteriores que 

se vierem a verificar por necessários em consequência da execução da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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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.  

 

 

5 - BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 � FIGUEIRAS � CEDÊNCIA 9,10 M² DE TERRENO 

DO SR. ALMIRO DOMINGUES DE SOUSA VAREDA 

 
 
423 - Para Beneficiação da Rua 4 - Figueiras, 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 Almiro 

Domingues Vareda, que  confronta a Norte com Caminho, a Sul com António Domingues 

Vareda, a Nascente com José Augusto Martins Domingues e a Poente com António Domingues 

Vareda, com artigo matricial nº. 5052. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno (9,10m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida o 

arranjo de uma secção para drenagem das águas pluviais. 

 

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

parcela de terreno de 9,10m², do prédio de que é dono Almiro Domingues Vareda, com 

artigo matricial nº. 5052, que confronta a Norte com Rua 4, a Sul com Almiro Domingues 

de Sousa Vareda, a Nascente com Rua 4 e a Poente com Rua 4, para Beneficiação da Rua 

4 - Figueiras, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a que a área cedida 

tenha como contrapartida o arranjo de uma secção para drenagem das águas pluviais, 

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

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

reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - ALARGAMENTO DA RUA ANTÓNIO BATISTA � CEDÊNCIA 25,62M² DE 

TERRENO DA SRª.  AMÉLIA MARIA DE PAIVA DIAS MASCARENHAS 

 
 
424 - Para alargamento da Rua António Batista, 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 Amélia 

Maria de Paiva Dias Mascarenhas, que confronta a Norte com Proprietária, a Sul com 
Proprietária, a Nascente com Caminho e a Poente com Caminho, registado na Conservatória do 

Registo Predial com o nº. 2171. A proprietária do imóvel cede 25,62m² para domínio público 
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em troca da demolição total de uma casa de r/c com área total de 45,00m², incluindo remoção 

do entulho, reparação de muro confinante e remate de paredes confinantes com casa adjacente, 

incluindo execução e colocação de um portão com 4m de comprimento com sistema deslizante. 
O muro a executar terá 1,5m de altura (0,80m de alvenaria e 0,70m de gradeamento). O muro 
existente terá também gradeamento. 

 

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

parcela de terreno do prédio de que é dona Amélia Maria de Paiva Dias Mascarenhas, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 2171, que confronta a Norte com 

Proprietária, a Sul com Proprietária, a Nascente com Caminho e a Poente com 

proprietária (Amélia Maria de Paiva Dias Mascarenhas), para alargamento da Rua 

António Batista, que passa a integrar o domínio público. A proprietária do imóvel, 

concordou com a cedência de 25,62m² para domínio público em troca da demolição total 

de uma casa de r/c com área total de 45,00m², incluindo remoção do entulho, reparação 

de muro confinante e remate de paredes confinantes com casa adjacente, incluindo 

execução e colocação de um portão com 4m de comprimento com sistema deslizante, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 3) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

assinada pela proprietária 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 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 39,00M² DE TERRENO 

D0 SR. ÁLVARO CARQUEIJEIRO MIGUEL 

 
 
425 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, 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 Álvaro 

Carqueijeiro Miguel, que confronta a Norte com Maria Clara, a Sul omisso, a Nascente com 
Herdeiros de Dâmaso Luís dos Santos e a Poente com José Carqueijeiro e Estrada, com registo 

na Conservatória do Registo Predial com o nº.1683. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (39,00m²). 

 

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

parcela de terreno de 39,00m², do prédio de que é dono Álvaro Carqueijeiro Miguel, com 

registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 1683, que confronta a Norte com 

Maria Clara, a Sul omisso, a Nascente com Álvaro Carqueijeiro Miguel e a Poente com 

José Carqueijeiro e Estrada, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar 

o domínio público, conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) 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. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 18/06/2009 

Acta n.º 14 

 

 11 

 

8 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 25,00M² DE TERRENO 

D0 SR. JOAQUIM MONTEIRO SIMÕES 

 
 
426 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

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

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

Monteiro Simões, que confronta a Norte com Joaquim Teodósio, a Sul com Serventia 

Particular, a Nascente com Caminho Público e a Poente com proprietário, com artigo matricial 

nº. U-00887. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (25,00m²) 

solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de 

muro com 0,80m de altura em alvenaria e 0,70m em gradeamento, pretende igualmente um 
portão novo no mesmo sítio do existente. O poço existente junto ao muro actual será atulhado 

com a condição de se fazer um poço de dimensões idênticas ao lado. 

 

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

parcela de terreno de 25,00m², do prédio de que é dono Joaquim Monteiro Simões, com 

artigo matricial nº. U-00887, que confronta a Norte com Joaquim Teodósio, a Sul com 

Serventia Particular, a nascente com Caminho Público e a Poente com Joaquim Monteiro 

Simões, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se à execução de muro com 0,80m de altura em alvenaria e 0,70m em 

gradeamento, e portão novo no mesmo sítio do existente, o poço existente junto ao muro 

actual será atulhado com a condição de se fazer um poço de dimensões idênticas ao lado, 

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. 

 

 

9 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA  32,00M² DE TERRENO 

D0 SR. JOAQUIM MONTEIRO SIMÕES 

 
 
427 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

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

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

Monteiro Simões, que confronta a Norte com Joaquim dos Santos, a Sul com Manuel Francisco 

Simões e Outros, a Nascente com Emília Custódio Nunes e a Poente com Estrada, com Registo 

na Conservatória do Registo Predial nº. 2216. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (32,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a execução de muro idêntico ao existente, tal como a recolocação do portão 

existente. 
 

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

parcela de terreno de 32,00m², do prédio de que é dono Joaquim Monteiro Simões, com 

Registo na Conservatória do Registo Predial nº. 2216, que confronta a Norte com 
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Joaquim dos Santos, a Sul com Manuel Francisco Simões e Outros, a Nascente com 

Joaquim Monteiro Simões e a Poente com Estrada, para beneficiação da Rua da 

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

idêntico ao existente, tal como a recolocação do portão existente, conforme consta da ficha 

anexa (Anexo 6) 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. 

 

10 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 23,00M² DE TERRENO 

DO SR. MANUEL BRITO FARTO 

 

428 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, 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 Manuel 

Brito Farto, que confronta a Norte com Maria Custódia e Outros, a Sul com Maria Custódia e 

Outros, a Nascente João Brito e a Poente com Estrada da Bajanca, com Artigo Matricial 

nº.2338. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (23,00m²) solicitando 

que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de muro idêntico 

ao existente. 

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

parcela de terreno de 23,00m², do prédio de que é dono Manuel Brito Farto, com Artigo 

Matricial nº. 2338, que confronta a Norte com Maria Custódia e Outros, a Sul com Maria 

Custódia e Outros, a Nascente Manuel Brito Farto e a Poente com Estrada da Bajanca, 

para Beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio público. A 

proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno solicitando que a área 

cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de muro idêntico ao 

existente, 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. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 33,00M² DE TERRENO 

DA SRª. MARIA JÚLIA SANTOS FERNANDES 

 
 
429 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, 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 Maria Júlia 

Santos Fernandes, que confronta a Norte com Manuel Simão, a Sul com José Pereira Pedrosa, a 

Nascente com Caminho Público e a Poente com António Timótio, com artigo matricial nº. 880. 

A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno (33,00m²) solicitando que a 

área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de uma parede nova de 
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acordo com novo alinhamento, incluindo a substituição das telhas da cobertura restante do 

anexo afectado. 
 

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

parcela de terreno de 33,00m², do prédio de que é dona Maria Júlia Santos Fernandes, 

com artigo matricial nº. 880, que confronta a Norte com Manuel Simão, a Sul com José 

Pereira Pedrosa, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Maria Júlia Santos 

Fernandes/Manuel Crespo Custódio, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a 

integrar o domínio público, obrigando-se a executar uma parede nova de acordo com 

novo alinhamento, incluindo a substituição das telhas da cobertura restante do anexo 

afectado, 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. 

 

 

12 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 20M² DE TERRENO DE ANÍBAL LOURENÇO LINO 

 
 
430 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 Aníbal 

Lourenço Lino, que confronta a Norte com Joaquim Branco, a Sul com Manuel de Jesus, a 
Nascente com Joaquim Salgueiro e a Poente com Caminho Público, com Artigo Matricial nº. 

3222. O proprietário concordou com a cedência da área pretendida (20m²) com a condição de 

ser construído o muro em novo alinhamento, incluindo mudança de portão e caixa de contador. 

 

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

parcela de terreno de 20m², do prédio de que é dono Aníbal Lourenço Lino, com Artigo 

Matricial nº. 3222, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com Rua dos 

Outeirinhos, a Nascente com Aníbal Lourenço Lino e a Poente com Rua dos Outeirinhos, 

para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio público. O 

proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida em troca da 

construção do muro em novo alinhamento, incluindo mudança de portão e caixa de 

contador, conforme consta da ficha anexa (Anexo 9) 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. 

 

 

13 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 36M² DE TERRENO DE AUGUSTO MARRAZES DA SILVA 

BRANCO 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 18/06/2009 

Acta n.º 14 

 

 14 

 
 
431 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 Augusto 

Marrazes da Silva Branco, que confronta a Norte com José Marrazes, a Sul com Augusto da 

Silva Branco, a Nascente com Augusto da Silva Branco e a Poente com Caminho Público, com 

Artigo Matricial nº. 6641. O proprietário concordou com a cedência da área pretendida (36m²) 

com a condição de ser construído o muro em novo alinhamento, incluindo mudança caixa de 

contador. 
 

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

parcela de terreno de 36m², do prédio de que é dono Augusto Marrazes da Silva Branco, 

com Artigo Matricial nº. 6641, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com 

Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Augusto Marrazes da Silva Branco e a Poente com 

Rua dos Outeirinhos, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o 

domínio público. O proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida 

em troca da construção do muro em novo alinhamento, incluindo mudança caixa de 

contador, conforme consta da ficha anexa (Anexo 10) 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. 

 

 

14 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 17M² DE TERRENO DE HERDEIROS DE JOSÉ PEREIRA DE 

JESUS VAZ 

 
 
432 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 herdeiros de 

José Pereira de Jesus Vaz, que confronta a Norte com herdeiros de Francisco de Jesus, a Sul 
com Luis Fernandes, a Nascente com Joaquim Alexandre e a Poente com Caminho Público, 

com Artigo Matricial nº. 543. Os Herdeiros concordaram com a cedência da área pretendida 

(17m²) com a condição de ser construído um muro igual ao existente em novo alinhamento, 

incluindo mudança de dois portões. Construção de parede de um anexo em novo alinhamento. 

Mudança de caixa de contador. 

 

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

parcela de terreno de 17m², do prédio de que são donos os herdeiros de José Pereira de 

Jesus Vaz, com Artigo Matricial nº. 543, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, 

a Sul com Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Herdeiros de José Pereira de Jesus Vaz e 

a Poente com Rua dos Outeirinhos, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, que passa 

a integrar o domínio público. Os proprietários concordaram com a cedência da área 

pretendida (17m²) com a condição de ser construído um muro igual ao existente em novo 

alinhamento, incluindo mudança de dois portões, construção de parede de um anexo em 
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novo alinhamento e mudança de caixa de contador, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 11) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários 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. 

 
 
15 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 12M² DE TERRENO DE JÚLIO SARAIVA MIRA 

 

 

433 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 Júlio Saraiva 

Mira, que confronta a Norte com herdeiros de Fernando Monteiro, a Sul com herdeiros de 
Manuel Lino, a Nascente com Júlio Saraiva Mira e a Poente com Rua dos Outeirinhos, com 

Artigo Matricial nº. 7483. O proprietário concordou com a cedência da área pretendida (12m²) 

com a condição de ser reconstruído um muro em novo alinhamento, incluindo mudança de 

portão, caixas de contador, execução de ramal de saneamento até à caixa de visita existente. 

 

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

parcela de terreno de 12m², do prédio de que é dono Júlio Saraiva Mira, com Artigo 

Matricial nº. 7483, que confronta a Norte com herdeiros de Fernando Monteiro, a Sul 

com Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Júlio Saraiva Mira e a Poente com Rua dos 

Outeirinhos, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio 

público. O proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida em troca 

da reconstrução de um muro em novo alinhamento, incluindo mudança de portão, caixas 

de contador, execução de ramal de saneamento até à caixa de visita existente, conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 12) 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. 

 

 
16 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 22M² DE TERRENO DE JÚLIO SALVADOR TEMOTIO 

 
 
434 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 Júlio 

Salvador Temotio, que confronta a Norte com herdeiros de Henriqueta Maria de Jesus, a Sul 
com António Marques Oliveira, a Nascente com Joaquim Duarte e Outros e a Poente com Rua 

dos Outeirinhos, com Artigo Matricial nº. 7332. O proprietário do imóvel concordou com a 

cedência da área pretendida (22m²) com a condição de ser demolida a moradia em ruínas e 

construção de muro em novo alinhamento, incluindo caixa de contador. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 22m², do prédio de que é dono Júlio Salvador Temotio, com Artigo 

Matricial nº. 7332, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com Rua dos 

Outeirinhos, a Nascente com Júlio Salvador Temotio e a Poente com Rua dos 

Outeirinhos, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio 

público. O proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida em troca 

da demolição da moradia em ruínas. Construção de muro em novo alinhamento, 

incluindo caixa de contador, conforme consta da ficha anexa (Anexo 13) 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. 

 

 

17 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 30M² DE TERRENO DE JÚLIO SALVADOR TEMOTIO 

 
 
435 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 Júlio 

Salvador Temotio, que confronta a Norte com Joaquim Marrazes, a Sul com João Marrazes, a 

Nascente com Proprietário e a Poente com Rua dos Outeirinhos, com Artigo Matricial nº. 2284. 

O proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida (30m²) com a condição 

do muro ser construído em novo alinhamento, incluindo a execução de um portão com 4m de 

largura e mudança de caixa do contador 

 

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

parcela de terreno de 30m², do prédio de que é dono Júlio Salvador Temotio, com Artigo 

Matricial nº. 2284, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com Rua dos 

Outeirinhos, a Nascente com Júlio Salvador Temotio e a Poente com Rua dos 

Outeirinhos, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio 

público. O proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida em troca 

da construção de muro em novo alinhamento, incluindo a execução de um portão com 4m 

de largura e mudança de caixa do contador, conforme consta da ficha anexa (Anexo 14) 

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. 

 

 

18 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS � CONCURSO PÚBLICO Nº . 

05/07 � CEDÊNCIA 12M² DE TERRENO DO SR. LINEU MANUEL GÂNDARA 

PALMEIRA 
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436 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 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 Lineu 

Manuel Gândara Palmeira, que confronta a Norte com Alfredo da Silva, a Sul com António 

Duarte, a Nascente com Ivo Gaspar Fazendeiro e a Poente com Rua dos Outeirinhos, registado 
na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10866. O proprietário do imóvel concordou com 

a cedência da área pretendida (12m²) em troca da construção do muro da frente igual ao 
existente, em novo alinhamento, incluindo mudança de caixa de contador de água e gás. 

Construção de um muro lateral em alvenaria. Alteração necessária de gradeamento. 

 

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

parcela de terreno (12m²) do prédio de que é dono Lineu Manuel Gândara Palmeira, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10866, que confronta a Norte 

Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com com Rua dos Outeirinhos, a Nascente com 

Lineu Manuel Gândara Palmeira e a Poente com Rua dos Outeirinhos, para Beneficiação 

da Rua dos Outeirinhos, que passa a integrar o domínio público. O proprietário do 

imóvel concordou com a cedência da área pretendida em troca da construção do muro da 

frente igual ao existente, em novo alinhamento, incluindo mudança de caixa de contador 

de água e gás; construção de um muro lateral em alvenaria e alteração necessária de 

gradeamento, conforme consta da ficha anexa (Anexo 15) 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. 

 
 
19 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE JULHO DO CORRENTE ANO. 

 
 
437 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED, datada 
de 12/06/2009, referente à actualização, a partir do próximo mês de Julho, das rendas de 

habitação social, pertença da Autarquia e localizadas nas seguintes zonas: Rua Professor Melo 

Vieira (Ex - Fundação Salazar); Avenida da Liberdade (Bloco L/M); Rua da Charnequinha 

(Moita), Casal de Anja (Vieira de Leiria) e Rua Adriano Marques Nobre (Novo Bairro do 
Camarnal). 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei n.º 166/93, de 

7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das 

rendas dos seguintes blocos:  

 
A partir de Julho/09: 

 

1 - Rua Professor Melo Vieira (Bairro Ex- Fundação Salazar) 
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BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

5 Maria Isménia M. Pereira 2º Esq 03/04/2000 17,94� 15,40� 
9 Maria Joaquina Gil 2º Esq 28/12/1999 41,60� 38,05� 

 
 
2 � Avenida da Liberdade (Bloco L/M) 
 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/08 

 

 

 

RENDA/09 

L Augusta J. Queimadelas 3.º Esq.º 27/12/1997 35,31� 91,55� 
L Maria Helena M. Cantante 4.º Fte Esq.º 31/12/1996 25,71� 18,90� 
M Judith Guerra Santana 1.º Dto 23/12/1997 26,49� 27,25� 
M Maria Amélia Henriques 3.º Dto 17/12/1996 26,49� 27,25� 

 
3 - Rua da Charnequinha (Moita) 
 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

46 Maria de Lurdes R. Coelho 1.º Dto 04/11/1997 32,98� 28,35� 

 
4 - Casal de Anja 
 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

Maria Celeste David Feijão N.º 3 01/06/2005 32,50� 29,26� 
Manuel Pereira Peres Carnide N.º 13 15/04/1999 78,58� 80,44� 

 
5 � Rua Adriano Marques Nobre 
 

MORADOR LOTE N.º DATA 

CONTRATO 

RENDA/08 RENDA/09 

Ema Maria Ribeiro Triães 14 70 29/06/05 27,05� 19,06� 
José Manuel G. Parracho 21 6 01/03/06 12,76� 14,33� 

 
Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir de 1 de 

Julho do corrente ano. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

20 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INQUILINA RESIDENTE NO 

BAIRRO DE CASAL DE ANJA N.º 3, VIEIRA DE LEIRIA: MARIA CELESTE 

FEIJÃO. 
 
 
438 - Presente informação n.º 767/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - , datada de 09/06/2009 e, na qual se dá conta da intenção da inquilina Maria Celeste 

Feijão, residente no Bairro de Casal de Anja n.º 3 � Vieira de Leiria - em efectuar o pagamento 
da dívida referente a rendas em atraso, no valor de � 627,31�(seiscentos e vinte e sete euros e 

trinta e um cêntimos), a partir do próximo mês de Julho e durante um período de cinco meses. 
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A Câmara analisou a referida informação e delibera ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro concordar com o pagamento do valor total da dívida acima 

mencionada, em cinco prestações mensais e da seguinte forma: 

 
 A partir de Julho/09, a referida inquilina deverá efectuar o pagamento de uma 

renda do ano transacto e de outra do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - RATIFICAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO LOCAL DE 

ACÇÃO SOCIAL (CLAS) REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CLDS) 
 
 
439 - Presente informação n.º 771, datada de 12/06/2009 (Anexo 16), da Divisão de Acção 

Social, Educação e Desporto sobre a necessidade de ratificar o parecer emitido pelo Conselho 
Local de Acção Social (CLAS), reunido em plenário no passado dia 09/06/2009, referente ao 

plano de acção do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS). 
É necessário enquadrar os CLDS, sendo que em 2004 surgiu o Programa Progride, que sucedeu 
aos Projectos de Luta Contra a Pobreza, conjugando a intervenção junto de públicos alvo mais 

desfavorecidos com a exclusão territorial. 
Após uma avaliação do Programa Progride, foram detectadas várias fragilidades que 

necessitam de correcção para um melhor esforço de coesão territorial, nomeadamente a 

exclusão dos territórios mais deprimidos por falta de dinâmica das instituições locais, uma 

inadequada correspondência entre os meios e a mobilização dos actores e parceiros face aos 
objectivos genéricos traçados, a não integração das Regiões Autónomas no Programa, a 

desordenada distribuição geográfica dos projectos face a um planeamento desejável, havendo 

uma distribuição avulsa dos territórios contemplados. 
Assim, e face às fragilidades detectadas, conjuntamente com a estratégia definida no Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI) (2006-2008), que contempla áreas prioritárias de 

intervenção, entre as quais o combate à pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas 
que assegurem os seus direitos básicos de cidadania e a correcção das desvantagens na 

educação e formação/qualificação, há que inovar na estratégia de combate à pobreza e exclusão 

de âmbito territorial, através de um novo paradigma de intervenção, os CLDS, criados pela 
Portaria nº 396/2007 de 2 de Abril. 
 
A Câmara Municipal analisou os documentos supracitados e considerando que: 

 

- Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social visam, de forma multissectorial e 

integrada, promover a inclusão social dos cidadãos através de acções, a executar em 

parceria, que permitam combater a pobreza persistente e a exclusão social; 

- O plano de acção do CLDS foi previamente alvo de parecer favorável por parte do 

Conselho Local de Acção Social, no passado dia nove de Junho de dois mil e nove, 

conforme estipulado no nº 9, da norma X, da Portaria nº 396/2007; 

 

delibera, ao abrigo dos nºs 1 e 2, da norma XI, da Portaria nº 396/2007 e da alínea h), do 

nº 2, 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, ratificar o parecer favorável anteriormente emitido pelo 
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Conselho Local de Acção Social, para que a candidatura possa ser apresentada ao ISS, 

I.P., para futura aprovação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




22 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezassete de Junho de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.681.131,68 � 

(três milhões, seiscentos e oitenta e um mil cento e trinta e um euros e sessenta e oito 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 









De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 

em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. 9.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

2. APOIO AO V TORNEIO DE ANDEBOL PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL 

 

3. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA 

PROGENITORA DO ALUNO ALEXANDRE FILIPE RAMALHO: JOANA 

FILIPA SILVA BENTO F. CARDOSO 

 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCARGA DE EFLUENTES 

INDUSTRIAIS NA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS, EM NOME DE TECFIL, TÉCNICA FABRICO DE FIOS, L.DA. 

 

5. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA 

 

 

 





 

1 - 9.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
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440 - Presente proposta da 9ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
8ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 169.650 euros nos reforços e 

de 169.650 euros nas anulações; 
8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 168.450,00 euros 
nos reforços e de 168.450,00 euros nas anulações.  
8ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 1.200 euros nos 
reforços. 
 
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 9ª 

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 unanimidade. 
 

 

2 - APOIO AO V TORNEIO DE ANDEBOL PRAIA DE S. PEDRO DE MOEL 

 

 

441 - Presente informação datada de 08/06/2009, dando conta de um pedido de subsídio 

apresentado pela Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, datado de 26 de Maio, para a 

realização do V Torneio de Andebol de Praia de S. Pedro de Moel no dias 26, 27 e 28 de 
Junho, tendo como objectivo divulgar e promover a localidade, bem como a modalidade que 
tem ganho expressão e adeptos devido à realização deste evento e outros similares em todo o 

país. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, considerando o trabalho desenvolvido na 

modalidade e o sucesso alcançado em edições anteriores, delibera, ao abrigo da alínea b) 

do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 2.500 � (dois mil e quinhentos 

euros) à Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, contribuinte nº 501056467, com 

sede no Largo da Sociedade, Picassinos, 2430 � 420 Marinha Grande, para apoiar a 

realização da quinta edição do Torneio de Andebol de Praia. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701 do projecto 2009 / A / 196 

do PAM. 

 

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

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROGENITORA 

DO ALUNO ALEXANDRE FILIPE RAMALHO: JOANA FILIPA SILVA BENTO F. 

CARDOSO 

 
 
442 - Presente informação interna n.º 631 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 11/05/2009, a dar conta da necessidade de se proceder à devolução do valor cobrado 

indevidamente à encarregada de educação do aluno Alexandre Filipe Ramalho, em Outubro de 

2008, por este não ter frequentado o Jardim de Infância de Vieira de Leiria, no referido mês, e 

consequentemente as actividades da C.A.F. . 
 
Mais se informa que embora se tenha pedido a sua anulação, tal não se veio a verificar uma vez 

que, na Secção de Tesouraria, essa informação ainda não constava no sistema informático, 

quando a encarregada de educação ali se dirigiu a para efectuar o pagamento da guia n.º 
8916/2008, no valor de 21,16�. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que a encarregada de educação 

do aluno Alexandre Filipe Ramalho, colocado no Jardim-de-infância de Vieira de Leiria, 

pagou indevidamente o mês de Outubro do ano transacto, delibera no uso de competência 

prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a 

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

do valor pago indevidamente (guia número 8916/2008), pela encarregada de educação, 

com o número de identificação fiscal 240 331 494, no valor de 21,16�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCARGA DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

NA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS, EM 

NOME DE TECFIL, TÉCNICA FABRICO DE FIOS, L.DA. 

 

 

443 - Presente requerimento apresentado pela firma TECFIL � Técnica Fabrico de Fios, L.da, 

solicitando autorização para a descarga de efluentes industriais na rede pública de drenagem de 

águas residuais domésticas. 
 
Presente relatório de ensaio referente à análise efectuada através do qual foi possível observar que 

os valores limite de emissão de parâmetros gerais em águas residuais, estabelecidos pela SIMLIS, 
se encontram cumpridos. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera autorizar a descarga de efluentes industriais na rede 

pública de drenagem de águas residuais domésticas da firma TECFIL � Técnica Fabrico de 

Fios, L.da. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA 
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 Pedido do Tócandar � o grupo Tócandar pediu à Câmara autorização para utilizar a 

antiga praça do peixe, no Mercado Municipal, para guardarem os instrumentos e 
ensaiarem quando o tempo não permitir ensaiar no exterior.  
 
O Sr. Vereador referiu que esta cedência só pode ser formalizada mediante protocolo, 

mas propõe que antes da sua assinatura, e a título experimental, o grupo venha a utilizar 
o espaço, e se se verificar que não há inconvenientes, assinar-se-á o protocolo, caso 

contrário não se chega a celebrar. 
 
Depois de discutidos os prós e contras do espaço em causa, foi sugerido o Estádio 

Municipal, pelo que o Sr. Vereador vai avaliar esta sugestão, apresentando-a ao 

responsável do Tócandar. 

 
 

 Clusterplast � o Sr. Vereador informou que, em representação da Câmara Municipal, 

esteve presente numa reunião em Alicante, na segunda e terça-feira da passada semana. 
 
O Sr. Presidente informou que estas presenças não têm custos para a Câmara, uma vez 

que são suportadas por fundos europeus, e tem havido sempre uma grande insistência da 

parte do Eng.º Menezes e do Dr. Rui Tocha para que a Câmara esteja presente. 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

 Abertura da época balnear � o Sr. Vereador informou que a festa de abertura da época 

balnear vai decorrer nos próximos dias 26, 27 e 28 de Junho, na Praia da Vieira, e nos 

moldes do último ano, com as habituais tasquinhas. 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

444 - 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 16,35 

horas. 
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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 

 
 
 

 

 


