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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte de 

Maio de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de Maio 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:  
 

 José Lebre Grácio; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 15,15 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
  
O Sr. Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro não esteve presente por se encontrar 

de gozo de férias. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa comunicou, em 19/05/2009, 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 Nº  1063/09  - PC N.º 450/07 YUDO EU, LDA  
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2. REQ Nº 1037/09  -  PC N.º - 680/04 � ROQUE E FERREIRA, CONSTRUÇÕES, 

LDA  
 

3. REQ Nº 1042/09 - PC N.º� 606/07 - SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES A. 

GONÇALVES, LDA   
 

4. REQ Nº 1160/09 � PC N.º  240/08 � TRADILUSA, EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, LDA  
 

5. REQ : 1048/09 � PC Nº 141/05 � JOSÉ GASPAR NETO  
 

6. REQ:  295/07 � PC Nº 132/06 � INSTAMOLDE � INDUSTRIA DE MOLDES, 

LDA  
 

7. REQ: 118/05 � PC Nº 564/04 � SOLO E BETÃO � COMPRA E VENDA DE 

IMOVEIS, LDA  
 

8. PC Nº 106/08 � MPTOOL � ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA 
 

9. REQ Nº  1099/09 � PC Nº 12/09 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

MARINHA GRANDE  
 

10. REQ Nº 945/09 � PC Nº 570/06 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

MARINHA GRANDE  
 

11. REQ Nº 1190/09 � PC Nº 1151/99 � CAIXA CREDITO MUTUO DE POMBAL 
 

12. REQ Nº 763/09 � PC Nº 1364/00 � HENRIQUE SANTOS CORDEIRO 
 

13. REQ Nº 1147/09 � PC Nº 444/05 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

E HOTELEIRAS, SA 
 

14. 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 

15. PROCESSO N.º 118-09 - 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). 

 

16. PROCESSO N.º 274-09 - 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). 

 

17. PROCESSO N.º 275-09 - 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). 
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18. PROCESSO N.º 276-09 - 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. PROCESSO N.º 277-09 - 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). 

 

20. PROCESSO N.º 116-09 - 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). 

 

21. PROCESSO N.º 117-09 - 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). 

 

22. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � ( EUCALYPTUS GLOBULUS ) E 

PINHEIRO BRAVO -  (PINUS PINASTER) � ADELINA RIBEIRO 

 

23. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � ( EUCALYPTUS GLOBULUS ) � 

CLARINDA CARREIRA DOMINGUES 

 

24. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE 

MOITA 
 

25. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 2612 DE 14-10-1980, 

NOMEADAMENTE NO QUE REFERE AO TRAÇADO DO ARRUAMENTO 

AVENIDA DA LIBERDADE 
 

26. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 101 DE 26.02.2009, 

NOMEADAMENTE NO QUE REFERE À DATA DE FALECIMENTO DE JOSÉ 

CARLOS ARY DOS SANTOS 
 

27. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 11 DE 12-09-2002, 

NOMEADAMENTE NO QUE REFERE AO TRAÇADO DO ARRUAMENTO 

RUA DAS ROSAS SILVESTRES 
 

28. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

29. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

30. �BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA - COMEIRA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2009 � ABERTURA DE CONCURSO. 
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31. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS � CEDÊNCIA 93,57M² DE 

TERRENO D0 SR. FRANKLIM FRAGATA AGOSTINHO 

 

32. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS � CEDÊNCIA 87,10M² DE 

TERRENO D0 SR. JOSÉ MANUEL FRAGATA AGOSTINHO 

 

33. BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS � CEDÊNCIA 128,00M² DE 

TERRENO D0 SR. JOSÉ MANUEL ORTIGOSO PIRES 

 

34. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 1 463,490M² DE 

TERRENO DO SR.  ENGº.  FRANCOIS ETIENNE FONT 

 

35. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 206,60M² DE 

TERRENO DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA CUSTÓDIO 

MORAIS FONT 

 

36. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 3.º B, CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE SILVIA MARIA DOS SANTOS. 
 

37. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º 

ESQUERDO, MOITA: MARIA MANUELA PAULO DE JESUS, POR MOTIVO 

DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 

38. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS (EX RUA 4) 

BLOCO 1 2.º C� ROSA MANUELA FERREIRA MARTINS 
 

39. REVOGAÇÃO PARCIAL DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA N.º 54, DA ACTA 

N.º 2, DATADA DE 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COM A 

EPÍGRAFE:" INSTAURAÇÃO JUDICIAL DE ACÇÃO DE DESPEJO E 

COBRANÇA COERCIVA DAS RENDAS VENCIDAS E VINCENDAS DE 

INQUILINO RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS (EX RUA 4) 

BLOCO 5 2.º A, CASAL DE MALTA�. 
 

40. PROJECTO ATLETISMO - INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

 

41. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O CORRENTE ANO. 

 

42. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA PARA SUPORTE DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO 

DA XI FESTA SÉNIOR DE VIEIRA DE LEIRIA 

 

43. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E 

RECREIO 1.º DE JANEIRO PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA 

PARA A TERCEIRA IDADE. 
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44. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA 

PROGENITORA DO ALUNO ALEXANDRE FILIPE RAMALHO: JOANA 

FILIPA SILVA BENTO F. CARDOSO 

 

45. PEDIDO DE APOIO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA OVERLIVE 2009 

 

46. APOIO FINANCEIRO À ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI COM 

VISTA À APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO EPISÓDIOS DA VIDA 

ROMÂNTICA, OS MAIAS 

 

47. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NOS 

MUSEUS MUNICIPAIS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2009 

 

48. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO � FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

49. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA DOS 

CAMPOS DE FÉRIAS EM SÃO PEDRO DE MOEL E CRIAÇÃO DE UM 

ESCALÃO ESPECIAL PARA PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA MENTAL NOS CAMPOS DE FÉRIAS EM SÃO PEDRO 

DE MOEL. 
 

50. DOAÇÃO AO MUSEU DO VIDRO DE DUAS PEÇAS ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÂNEAS EM VIDRO DA AUTORIA DE LILIANA LOPES E RUI 

NUNES. 

 

51. SEGURANÇA FLORESTAL � DISPOSITIVO DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS � APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 

 

52. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2008/2009 � 3ª 

DELIBERAÇÃO 

 

53. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 

LECTIVO DE 2009/2010 

 

54. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 





 

1 - REQ Nº   1063/09  - PC N.º 450/07 YUDO EU, LDA  
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LOCAL: RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - COMEIRAS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFICIO INDUSTRIAL 

 

321 - Presente Processo de Obras n.º 721/00, referente ao licenciamento da construção de 

edifício destinado a armazéns, localizado em Cumeiras, Zona Industrial da Marinha Pequena, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 01/03/2001 e 08/06/2001, a que 
correspondeu o alvará de licença de construção com o n.º 648/01, de 10/09/2001 e alterações 

aprovadas em 05/02/2004 e 31/03/2004, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de 

construção com o n.º 143/04, de 06/04/2004 e a emissão do respectivo alvará de licença de 

utilização com o n.º 270/04, de 22/09/2004. 
  
Presente processo de licenciamento industrial da actividade de fabricação de ferramentas 

mecânicas para a indústria de injecção de plástico (CAE 28622), aprovado por despacho da 

Direcção Regional de Economia do Centro, de 21/09/2007. 
  
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração da fracção �A� de edifício destinado a 

armazéns, para instalação de estabelecimento industrial. 
  
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

a merecerem aprovação. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à alteração e ampliação de um edifício industrial, com o 

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

notificação, dos projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 

do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ Nº 1037/09  -  PC N.º - 680/04 � ROQUE E FERREIRA, CONSTRUÇÕES, LDA  

 
LOCAL: RUA DA EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM 

EDIFÍCIO HABITACIONAL  

 

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

Multifamiliar, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

17/12/2004, com posterior alteração aprovada por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, 

datada de 21/08/2008. 
  
Presentes Projectos de Especialidades, aprovados por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara, realizada em 24/02/2005. 
  
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Alterações apresentados, 

referente ás alterações efectuadas durante o decorrer da obra, aptos a merecerem aprovação. 
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Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Construção de Edifício de Habitação, 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. 

 
 
3 � REQ Nº 1042/09  - PC N.º� 606/07 - SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES A. 

GONÇALVES, LDA   

 

LOCAL: ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADPATAÇÃO DE EDIFICIO DE 

COMÉRCIO 

 
323 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização de Obras de Adaptação nos 

Edifícios de Comércio, Serviços e Industria, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara, realizada em 15/11/2007. 
   
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

aptos a merecerem aprovação. 
  
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Processo de Licenciamento 

referente a Legalização de Obras de Adaptação nos Edifícios de Comércio, por se 

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

licenciamento inicial, com os seguintes condicionalismos: 

  

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

consequência da execução da obra; 

  

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

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

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

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

  

3. Deverá ser dado cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ Nº 1160/09 � PC N.º  240/08 � TRADILUSA, EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, LDA  

 
LOCAL: TRAVESSA DA RUA DO CORGO NORTE, COMEIRA - MARINHA 

GRANDE 
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DESIGNAÇÃO: CONSTITUIÇÃO DE EDIFICIO HABITACIONAL EM REGIME DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 
324 - Presentes Projectos de Arquitectura e Especialidades, referente à Construção Edifício 

Bifamiliar e Muro de Vedação, aprovados por Despacho do Vereador do Pelouro do 

Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento de Território, a 10/03/09 e 23/03/09, 

respectivamente. 
  
Presente Informação Técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do Edifício ao Regime de Propriedade Horizontal. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou, emitir a Certidão requerida por forma a 

que o edifício possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos da 

Informação Técnica anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

5 - REQ : 1048/09 � PC Nº 141/05 � JOSÉ GASPAR NETO  

 
LOCAL: EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇAO DE UM 

EDIFICIO HABITACIONAL 

 

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

Multifamiliar, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

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

datada de 24/01/2008. 
 
Presentes alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, decorrentes das alterações 

efectuadas durante o decorrer da obra. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem as alterações apresentadas, aptas a merecerem 

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

Construção de Edifício de Habitação, por se verificar que as mesmas continuam a 

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

condicionalismos: 

 

1. Apresentação dos Projectos de Especialidades decorrentes das alterações 

efectuadas, nos termos do n.º 4 do artigo 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. 

 

2. 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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6 � REQ:  295/07 � PC Nº 132/06 � INSTAMOLDE � INDUSTRIA DE MOLDES, LDA  

 

LOCAL: RUA CASAL DA FORMIGA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO DESPORTIVO E DE LAZER 

 

 

Processo retirado da ordem do dia. 

 

 
7 � REQ: 118/05 � PC Nº 564/04 � SOLO E BETÃO � COMPRA E VENDA DE 

IMOVEIS, LDA  

 

LOCAL: RUA DA MARINHA PEQUENA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES A SUBMETER AO REGIME DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL 

 

326 - Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Pavilhões em Regime de 

Propriedade Horizontal, localizados na Rua da Marinha Pequena, Freguesia da Marinha 
Grande. 
 
Presentes informações técnicos dos serviços referindo a incompatibilidade do uso proposto para 

a edificação pretendida, face à classificação definida para aquela categoria de espaço (Espaço 

Agro-florestal). 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou Indeferir, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 1 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, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente o artigo 14.º do regulamento do PDMMG 

(Espaços agro-florestais), ao propor a construção de edificação com uso incompatível 

aquela categoria de espaços e artigo 11.º do mesmo regulamento (Da edificabilidade), ao 

propor a construção de edificação em parcela com área inferior à mínima admissível 

(0,5ha) e ao não contemplar o afastamento mínimo de 15m da edificação aos limites da 

parcela. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8  � PC Nº 106/08 � MPTOOL � ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA 

 
LOCAL: CUMEIRAS, EMBRA  � MARINHA GRANDE 

 

REQ  Nº 1204/09 

PEDIDO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 
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327 - Presente Projecto de Arquitectura referente ás alterações do edifício para armazéns e 

espaços administrativos, em construção em Cumeiras, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, com o alvará de licença de construção n.º 223/08, de 22/10/2008. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 

sujeição do edifício ao Regime de Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou emitir a Certidão requerida por forma a 

que o edifício possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos da 

informação técnica anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

REQº Nº 903/09 

PROJECTOS DE ALTERAÇÕES DE EDIFICIOS PARA ARMAZÉNS E ESPAÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

328 - Presente Projecto de Arquitectura referente às alterações do edifício para armazéns e 

espaços administrativos, em construção em Cumeiras, Freguesia e Concelho de Marinha 

Grande, com o alvará de licença de construção n.º 223/08, de 22/10/2008. 
 
Presentes informações técnicas que atestam estarem as alterações efectuadas aptas a merecerem 

aprovação. 

  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente às alterações ao edifício de 

armazéns e espaços administrativos, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

 

2. Apresentação, em igual período, de documentos que atestem os acertos de 

estremas comunicados, nomeadamente, documentos comprovativos emitidos pela 

Conservatória do registo Predial. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

REQ Nº 864/08 

PEDIDO DE EMISSAO DE DESTAQUE 

 

 

329 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Armazéns e 

Espaços Administrativos, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 10/07/2008, a levar a efeito em parcela para a qual é solicitada Operação de Destaque. 
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Presente Informação Técnica que atesta estarem preenchidos os requisitos legais necessários ao 

deferimento da Operação de Destaque requerida, bem como à emissão da respectiva Certidão 

comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a Operação de Destaque em 

referência, por se encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do 

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

60/2007, de 04/09, sendo que na respectiva certidão de destaque a emitir para efeitos de 

registo predial, nos termos do n.º 9 daquele diploma, deverá constar: 

 

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

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

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

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

nessas parcelas. 

 

2. Referência à área máxima de construção de 2.732,50m2, admissível para a parcela 

remanescente, face à aplicação da Percentagem de Ocupação definida para o local, 

sobre uma área de terreno de 5.465,00m2.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 � REQ Nº  1099/09 � PC Nº 12/09 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

MARINHA GRANDE  

 
LOCAL: RUA FONTENAY SOUS BOIS  - BREGIEIRAS� MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE CUIDADOS MEDICOS DE 

MANUTENÇÃO 

 

330 - Presente Projecto de Arquitectura referente à construção de unidade de cuidados médicos 

de manutenção da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, em terreno situado em 

Bregieiras, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o projecto de arquitectura, apto a 

merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à construção de unidade de cuidados médicos de manutenção, com 

os seguintes condicionalismos: 

 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à legalização das alterações de 

um edifício industrial, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

projectos complementares aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º 

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

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

 

2. Apresentação, em igual período, de comprovativo de aprovação por parte da 

Administração Regional de Saúde, I.P., do projecto de instalação da Unidade de 

Cuidados Médicos de Manutenção, inerente à aprovação da candidatura efectuada no 

âmbito da Portaria 376/2008, de 23 de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 � REQ Nº 945/09 � PC Nº 570/06 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

MARINHA GRANDE  

 
LOCAL: RUA FONTENAY SOUS BOIS  - BREGIEIRAS� MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTO DE ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE 

DIA, LAR E CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DEVIOLENCIA. 

 

331 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Centro de Dia, Lar e Casa 

Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, localizado nas Bregieiras, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande, dispondo do Alvará de Licença de Construção n.º 353/07, de 21/12/2007, 

válido até 14/06/2009. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem as alterações efectuadas ao Projecto de 
Arquitectura inicial, aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura referente às alterações do edifício de Centro de Dia, Lar e Casa Abrigo para 

Mulheres Vítimas de Violência, com o condicionalismo da apresentação, no prazo 

máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos projectos complementares 

aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do 

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 � REQ Nº 1190/09 � PC Nº 1151/99 � CAIXA CREDITO AGRÍCOLA MUTUO DE 

POMBAL 

 

LOCAL: RUA DO CORGO � COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO ÁS ESPECIALIDADES 

 

332 - Presente Processo de Licenciamento de um Edifício Habitacional, com alterações de 

arquitectura, aprovadas por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

26/03/2009. 
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Presente Informação Técnica que atesta estar o Projecto de Drenagem de Águas Pluviais, aptos 

a merecer aprovação. 
  
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir Alterações ao Processo de 

Licenciamento da de um Edifício Habitacional, 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. 

 

 

12 � REQ Nº 763/09 � PC Nº 1364/00 � HENRIQUE SANTOS CORDEIRO 

 

LOCAL: RUA DAS PEXINAS � CAMARNAL � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: VISTORIA ÁS INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO 

 

333 - Presente requerimento apresentado por Henrique Santos Cordeiro, titular do alvará de 
loteamento nº 01/02, do prédio sito no lugar de Camarnal, 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 Câmara deliberou: 

  

 Receber definitivamente as obras de urbanização se verificar que as mesmas se 

encontram, em geral, em boas condições de manutenção e conservação.  

  

 Mandar libertar da garantia bancária nº 287647, datada de 18.12.01, do Banco Espírito 

Santo, no valor de � 247,89 (duzentos e quarenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos).  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 � REQ Nº 1147/09 � PC Nº 444/05 � AREIAGOLD � ACTIVIDADES TURÍSTICAS E 

HOTELEIRAS, S.A. 

 

LOCAL: AV. DA LIBERDADE, N.º 1, S. PEDRO DE MOEL � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
334 - Presente Processo de Licenciamento referente a Alterações a Unidade Hoteleira, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 08/03/2006, dispondo 

do Alvará de Licença de Construção n.º 85/2007, válido até 13/09/2009.  
   
Presente Informação Técnica que atesta estar o Projecto da Rede de Drenagem de Águas 

Pluviais, apto a merecer aprovação. 
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Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir, 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. 

 

 

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.  





14 - 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 
 
335 - Presente proposta da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
6ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 141.393,00 euros nos reforços 

e de 141.393,00 euros nas anulações; 
6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 82.000,00 euros 
nos reforços e de 82.000,00 euros nas anulações.  
6ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 72.609,00 euros nos 
reforços e de 52.497,00 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 7ª 

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 três votos a favor e três votos contra dos 

Srs. Vereadores do P.S., tendo o Sr. Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos 

do previsto no art.º 89.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 

 

15 - PROCESSO N.º 118-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 
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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). 

 

 

336 - Presente Informação n.º 03/JA/09, de 11/05/09; 
Presente requerimento n.º 352/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 25 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente Informação do GAJ, de 20/03/09; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 921; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

921, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 

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

considerando que:  
 
a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Brejo, inscrito na matriz 

predial rústica sob o n.º 921, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, não 

descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a herança 

aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  
   

b) O prédio em causa tem uma área de 95 m2 e é composto por terra de semeadura.   
 

c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 352/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 

 

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. 
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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 partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 95 m2, sito no Brejo, freguesia de Vieira de Leiria, 

concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 921 da freguesia 

de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha 

Grande.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - PROCESSO N.º 274-09 - 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). 

 

 

337 - Presente Informação n.º 04/JA/09, de 11/05/09; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 26 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente requerimento n.º 847/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 
Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 1401; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

1401, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 
considerando que:  
 
a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Brejo das Figueiras, inscrito na 

matriz predial rústica sob o n.º 1401, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 
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Grande, não descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a 
herança aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  

   
b) O prédio em causa tem uma área de 75 m2 e é composto por terra de semeadura.   

 
c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 847/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 

 

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 partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 75 m2, sito no Brejo das Figueiras, freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 

1401 da freguesia de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial 

da Marinha Grande.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - PROCESSO N.º 275-09 - 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). 

 

 

338 - Presente Informação n.º 05/JA/09, de 12/05/09; 
Presente requerimento n.º 848/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
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Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 26 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 
Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 1398; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

1398, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 
considerando que:  
 
a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Brejo das Figueiras, inscrito na 

matriz predial rústica sob o n.º 1398, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 

Grande, não descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a 
herança aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  

   
b) O prédio em causa tem uma área de 295 m2 e é composto por terra de semeadura.   

 
c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 848/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 

 

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 
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pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º10/2008, 

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

constituição de compropriedade, mais concretamente à partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 295 m2, sito no Brejo das Figueiras, freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 

1398 da freguesia de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial 

da Marinha Grande.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - PROCESSO N.º 276-09 - 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). 

 
 
339 - Presente Informação n.º 06/JA/09, de 12/05/09; 
Presente requerimento n.º 849/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 26 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 
Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 1397; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

1397, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 

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

considerando que:  
 
a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Brejo das Figueiras, inscrito na 

matriz predial rústica sob o n.º 1397, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha 

Grande, não descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a 
herança aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  

   
b) O prédio em causa tem uma área de 4300 m2 e é composto por terra de semeadura.   

 
c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 
compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 849/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 
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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 partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 4300 m2, sito no Brejo das Figueiras, freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 

1397 da freguesia de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial 

da Marinha Grande.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

19 - PROCESSO N.º 277-09 - 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). 

 

 

340 - Presente Informação n.º 07/JA/09, de 12/05/09; 
Presente requerimento n.º 850/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 26 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 
Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 924; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

924, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
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Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 

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

considerando que:  
 
a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Brejo, inscrito na matriz 

predial rústica sob o n.º 924, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, não 

descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a herança 

aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  
   
b) O prédio em causa tem uma área de 180 m2 e é composto por terra de semeadura.   

 
c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 850/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 

 

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 partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 180 m2, sito no Brejo, freguesia de Vieira de 

Leiria, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 924 da 

freguesia de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - PROCESSO N.º 116-09 - 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). 

 

 

341 - Presente Informação n.º 08/JA/09, de 12/05/09; 
Presente requerimento n.º 350/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 25 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente informação do GAJ, de 20/03/09; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 695; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

695, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 

considerando que:  
 
a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Serrado, inscrito na matriz 

predial rústica sob o n.º 695, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, não 

descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a herança 

aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  
   

b) O prédio em causa tem uma área de 470 m2 e é composto por terra de semeadura.   
 

c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 350/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 

 

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�. 
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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 partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 470 m2, sito no Serrado, freguesia de Vieira de 

Leiria, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 695 da 

freguesia de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - PROCESSO N.º 117-09 - 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). 

 

 

342 - Presente Informação n.º 09/JA/09, de 12/05/09; 
Presente requerimento n.º 351/2009 de Rui Coelho, Solicitador; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 25 de 

Fevereiro de 2009; 
Presente informação do GAJ, de 20/03/09; 
Presente fotocópia simples de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande do prédio rústico com o artigo matricial n.º 840; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

840, da freguesia de Vieira de Leiria; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
Presente fotocópia simples da escritura de habilitação de herdeiros de Albertino Ramalho 

Epifânio, celebrada em 06/05/2004 no 2º Cartório Notarial de Leiria.  
 

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

considerando que:  
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a) Rui Coelho, solicitador, com domicílio profissional na Travessa Central, n.º 93, Arroteia, 

Souto da Carpalhosa, Leiria, na qualidade de representante dos herdeiros de Albertino Ramalho 
Epifânio, 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 partilha do prédio rústico sito no Brejo, inscrito na matriz 

predial rústica sob o n.º 840, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, não 

descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande, o qual integra a herança 

aberta por óbito de Albertino Ramalho Epifânio.  
   

b) O prédio em causa tem uma área de 290 m2 e é composto por terra de semeadura.   
 

c) O prédio rústico será objecto de partilha, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 351/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 

 

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 partilha, em duas partes iguais, a 

favor de Anália Feteira Epifânio e Hélder Feteira Epifânio, do prédio rústico composto 

por terra de semeadura, com a área de 290 m2, sito no Brejo, freguesia de Vieira de 

Leiria, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 840 da 

freguesia de Vieira de Leiria, não descrito na Conservatória de Registo Predial da 

Marinha Grande.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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22 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � ( EUCALYPTUS GLOBULUS ) E PINHEIRO 

BRAVO -  (PINUS PINASTER) � ADELINA RIBEIRO   

 
 
343 - Presente requerimento datado de 23 de Janeiro de 2009 com registo de entrada nº E/1602, 

em nome de Adelina Ribeiro, residente em Rua Central, nº 127 � Casal dos Claros � Amor - 
Leiria, onde solicita autorização para destruição de revestimento existente, constituído por 

cepos, em duas propriedades sitas em Tojeiras � Guaritas e Tojeiras � Ferrarias � Marinha 
Grande, para posterior plantação com povoamento simples de eucalipto � (Eucalyptus 

globulus) e pinheiro bravo (Pinus Pinaster) respectivamente. 
  
Presentes: 
 
- Informação IA/06/2009 de 06 de Março de 2009; 
- Informação IA/08/2009 de 23 de Março de 2009, ambas sobre o assunto, que aqui se juntam 

em anexo e que se dão por integralmente reproduzidas (Anexo 2). 
 
Presentes pareceres técnicos da Autoridade Florestal Nacional � Gestor Florestal do Centro 
Litoral: 
 
- Com registo de entrada nº E/5568/2009 do qual se transcreve o seguinte: 
 
�Feita uma vistoria ao local, é nosso entendimento que, a arborização com aquela espécie é 

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

tendo sido a proprietária informada das melhores técnicas de preparação do solo e da 

plantação.� 

 
- Com registo de entrada nº E/6941/2009 do qual se transcreve o seguinte: 
 
�Feita uma vistoria ao local, é nosso entendimento que, a arborização com aquela espécie é 

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

tendo sido a proprietária informada das melhores técnicas de preparação do solo e da 

plantação.� 

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

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

as plantações pretendidas pela requerente, chamando no entanto a atenção para a norma 

referida nos pareceres técnicos desta Câmara que alerta para o facto de se garantirem os 

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

de água e às estremas das propriedades. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira. 

 
 
23 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS � ( EUCALYPTUS GLOBULUS ) � CLARINDA 

CARREIRA DOMINGUES 
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344 - Presente requerimento datado de 19 de Novembro de 2008, com registo de entrada nº 

E/11800, em nome de Clarinda Carreira Domingues, residente em Rua Principal, nº 94 � Pilado 
� Marinha Grande, onde solicita autorização para destruição de revestimento existente 

constituído por cepos, numa propriedade sita em Tojeiras � Guaritas � Marinha Grande, para 
posterior plantação com povoamento simples de eucalipto � (Eucalyptus globulus) 
  
Presente: 
 
- Informação IA/31/2008 de 15 de Dezembro de 2008 sobre o assunto, que aqui se junta em 
anexo e que se dá por integralmente reproduzida (Anexo 3). 
 
Presente parecer técnico da Autoridade Florestal Nacional � Gestor Florestal do Centro Litoral, 
com registo de entrada nº E/6401/2009 do qual se transcreve o seguinte: 
 
�Feita uma vistoria ao local, é nosso entendimento que, a arborização com aquela espécie é 

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

tendo sido a proprietária informada das melhores técnicas de preparação do solo e da 

plantação. 

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

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

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

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

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

de água e às estremas das propriedades. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira. 

 
 

24 -  ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE 

MOITA 

 
 
345 - No dia 14.11.2008 foram apresentadas à Câmara Municipal propostas de atribuição de 

topónimos por parte da Junta de Freguesia da Moita (ofício com Ref. 146-/08 � Anexo I).  
 
A Comissão Municipal de Toponímia analisou as propostas e verificou junto do Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia algumas questões, nomeadamente em relação à terceira proposta, que 

ficará a aguardar aprovação, pois ainda há questões que a Junta de Freguesia tem de resolver 

com os moradores da zona. 
 
Por outro lado, um dos arruamentos propostos possui a sua entrada num terreno pertencente à 

Mata Nacional de Leiria. Desconhecendo a base legal para a atribuição de topónimos em 

arruamentos pertencentes ao Estado, a Comissão Municipal de Toponímia solicitou à 

Autoridade Florestal Nacional, através de ofício S/51/09 de 05.01.2009, que se pronunciasse 

sobre esta situação (Anexo II). 
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No dia 03.02.2009 foi entregue na Câmara Municipal a resposta por parte desta entidade, 

informando que �(�) após a sua análise, se autoriza a atribuição(�)� do topónimo ao 

arruamento em causa. (Anexo III). 
 
Assim, apresenta-se a proposta da Comissão Municipal de Toponímia, assente em indicações 

da Junta de Freguesia da Moita através do ofício com Ref. 146-/08 de 14.11.2008 para 
atribuição de dois topónimos a arruamentos constantes na planta de localização que se dá por 

reproduzida e se anexa à presente acta: 
 
1- Rua da Guarda da Sapinha (Sapinha / Brejo D�Água) � confronta com Estrada Florestal 

do Tremelgo e com a Rua Quinta do Warnhagem; 
 
2- Travessa da Guarda da Sapinha (Sapinha / Brejo D�Água) � confronta com a Rua da 

Guarda da Sapinha e com a Rua Quinta do Warnhagem; 
 

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, 

delibera concordando com a proposta apresentada pela Comissão de Toponímia, atribuir 

os seguintes topónimos aos arruamentos constantes da planta de localização que se dá por 

reproduzida e se anexa à presente acta (Anexo 4) : 

 
1- Rua da Guarda da Sapinha (Sapinha / Brejo D�Água) � confronta com Estrada 

Florestal do Tremelgo e com a Rua Quinta do Warnhagem; 

 

2- Travessa da Guarda da Sapinha (Sapinha / Brejo D�Água) � confronta com a Rua da 

Guarda da Sapinha e com a Rua Quinta do Warnhagem. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
25 - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 2612 DE 14-10-1980, 

NOMEADAMENTE NO QUE REFERE AO TRAÇADO DO ARRUAMENTO 

AVENIDA DA LIBERDADE 

 
 
346 - Na deliberação nº 2612 de 14-10-1980, foram aprovados vários nomes de ruas em Casal 

de Malta, incluindo o topónimo Avenida da Liberdade. 
Na acta da reunião supracitada, é feita referência à localização e traçado do arruamento em 

questão como sendo a rua que �irá, no futuro, ter o seu início na Avenida do Vidreiro e o seu 

final no Largo da Estação�. 

 
Contrariamente ao que havia sido aprovado, por força de algumas obras de requalificação 

promovidas pela Câmara Municipal na Zona Desportiva e seguindo a lógica do traçado, a 

Avenida da Liberdade sofreu um prolongamento até à Rotunda do Vidraceiro, na Estrada da 

Nazaré. 
 
Assim, para que a Câmara possa futuramente certificar o que se encontra no local, a Comissão 

Municipal de Toponímia propõe a seguinte alteração do traçado do arruamento constante na 

planta de localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
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1. Avenida da Liberdade (Casal de Malta) � tem início a norte na Avenida Vitor Gallo 
(antiga Avenida do Vidreiro) e termina a sul na Rotunda do Vidraceiro. 

 
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, 

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 5) : 

 

1. Avenida da Liberdade (Casal de Malta) � tem início a norte na Avenida Vitor 

Gallo (antiga Avenida do Vidreiro) e termina a sul na Rotunda do Vidraceiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 101 DE 26.02.2009, NOMEADAMENTE 

NO QUE REFERE À DATA DE FALECIMENTO DE JOSÉ CARLOS ARY DOS 

SANTOS 

 
 
347 - No dia 26.02.2009 foi aprovado em Reunião de Câmara, através da deliberação nº 101 

(Anexo I), a atribuição de topónimo para um arruamento sito na Embra, em virtude da 

solicitação por parte da empresa Pereira, Costa e Gameiros, Lda (Entrada nº 2934/2007 no 

programa Elenix). 
 
Foi aprovado o topónimo Rua José Carlos Ary dos Santos � Poeta de Abril e Declamador, 
1937-1974 � Embra (confronta com a Rua da Embra e com a Rua da Indústria Metalúrgica). 
 
Posteriormente foi detectado um erro no texto da deliberação 101, nomeadamente na data de 

falecimento do poeta, pois José Carlos Ary dos Santos não faleceu em 1974, mas sim em 1984. 
 
Assim, para repor a veracidade dos factos, a Comissão Municipal de Toponímia propõe a 

seguinte alteração do texto da deliberação nº 101 da Reunião de Câmara de 26.02.2009: 
 

1. Rua José Carlos Ary dos Santos � Poeta de Abril e Declamador, 1937-1984 � Embra, 
confronta com a Rua da Embra e com a Rua da Indústria Metalúrgica. 

 
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 

delibera, concordando com a proposta apresentada pela Comissão de Toponímia, corrigir 

o texto da deliberação nº 101 da Reunião de Câmara de 26.02.2009: 

 
1. Rua José Carlos Ary dos Santos � Poeta de Abril e Declamador, 1937-1984 � 

Embra, confronta com a Rua da Embra e com a Rua da Indústria Metalúrgica. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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27 - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 11 DE 12-09-2002, NOMEADAMENTE 

NO QUE REFERE AO TRAÇADO DO ARRUAMENTO RUA DAS ROSAS 

SILVESTRES 

 
 
348 - Na deliberação nº 11 de 12-09-2002 (Anexo I), foram aprovados vários nomes de ruas 

para a Freguesia da Marinha Grande, incluindo a Rua das Rosas Silvestres. Na acta da reunião 

de Câmara supracitada, é feita referência à localização e traçado do arruamento em questão 

como sendo a antiga Rua da Linha e Rua das Rosas, que �liga a poente com a Rua Santos 

Barosa e a nascente com a Rua Augusto Costa�. 
 
No entanto, quando foi efectuada esta alteração de topónimo, ainda não existia o levantamento 

dos números de polícia, pelo que se têm verificado alguns problemas na entrega da 

correspondência devido à repetição dos números de polícia pela junção de dois arruamentos. 
 
Por outro lado, a antiga Rua das Rosas tem numeração no sentido sul-norte, e a antiga Rua da 
Linha tem a numeração no sentido norte-sul. Dada a incoerência, e por se tratar de um 

arruamento de grandes dimensões, a solução passaria por uma re-numeração de todo o traçado 

(utilizando a numeração métrica), mas que conduziria a despesas para muitos munícipes. 
 
Por esta razão e de modo a evitar maiores transtornos aos munícipes, mas na tentativa de 

corrigir a situação, a Comissão Municipal de Toponímia propõe uma rectificação do traçado da 

Rua das Rosas Silvestres para: 
 

1. Rua das Rosas Silvestres (Picassinos) � liga a poente com a Rua da Linha e a nascente 
com a Rua Augusto Costa � antiga Rua das Rosas. 

 
O objectivo é que apenas a antiga Rua das Rosas mude de topónimo, mantendo-se a Rua da 
Linha, tal como foi aprovada anteriormente na deliberação nº 3090 de 04-09-1985 (Anexo II), 
ou seja, a Rua da Linha (Picassinos) a começar no largo da Rua 10 de Junho e a terminar nas 

cancelas. 
 

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, 

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 6) : 

 

1. Rua das Rosas Silvestres (Picassinos) � liga a poente com a Rua da Linha e a 

nascente com a Rua Augusto Costa � antiga Rua das Rosas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

349 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Pintura de pavimentos novos nas Ruas do 

Concelho � Ajuste Directo nº. 02/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Viamarca - Pinturas de 
Vias Rodoviárias, S.A.� com sede em Quinta da Sardinha � Santa Catarina da Serra. 
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Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de obras de reparação no Jardim de 

Infância da Moita  � Ajuste Directo nº. 23/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma �Joaquim Maria 

Bernardes & Filhos, Lda.� com sede em Rua Virgínia Vitorino, nº. 1 � 3º. Dtº - Alcobaça. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação de passeios e bolsas de 

estacionamento na Rua dos Carreirinhos - Comeira  � Concurso Limitado nº. 23/08 (DIRM)�, 

adjudicada à Firma �Matos & Neves, Lda.� com sede em Alcanadas � Reguengo do Fétal. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de pintura exterior da Biblioteca 

Municipal da Marinha Grande � Concurso Limitado nº. 13/08 (DEEM)�, adjudicada à Firma 

�Mesis Engenharia, Lda.� com sede em Rua do Outeiro, nº. 9 � Quintas do Sirol. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de passeios na Rua do Corgo Norte - 
Comeira  � Ajuste Directo nº. 35/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �César Gomes Bairrada � 
Pavimentos e Obras Públicas, Lda.� com sede em Marquinho � Ansião. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Realização de Poço na Rua da Aguinha - Moita  
� Ajuste Directo nº. 10/05�, adjudicada à Firma �Sondalis � Captações de Água, Lda.� com 

sede em Rua da Base Aérea � Amor. 

 

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. 

 

 

29 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

350 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de colector doméstico na Rua 

dos Termos � Guarda Nova � AD nº. 11/06�, adjudicada à Firma �António Emílio Gomes & 

Filhos� com sede em Rua Barão de Viamonte, nº. 08 � 1º. Esqº. � Leiria. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pequenas reparações do pavimento em diversos 

arruamentos do Concelho � AD nº. 52/02�, adjudicada à Firma �Matos & Neves, Lda� com 

sede em Alcanadas � Reguengo do Fétal. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de conduta elevatória da Pedra � AD 
nº. 23/02�, adjudicada à Firma �Civilvias � Construção e Vias, Lda� com sede em Garcia. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da rua frente à Escola da Fonte 

Santa� AD nº. 17/02�, adjudicada à Firma �Civilvias � Construção e Vias, Lda� com sede em 

Garcia. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Travessa José Rodrigues e 

continuação da Rua das Rosas � Pedra de Baixo � AD nº. 20/02�, adjudicada à Firma 

�Civilvias � Construção e Vias, Lda� com sede em Garcia. 

 

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 
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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. 

 
 

30 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA - COMEIRA� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2009 � ABERTURA DE CONCURSO. 

 
 
351 - Presente projecto de execução elaborado pela DATLO/ Gabinete de Apoio Técnico, 

composto por peças desenhadas e peças escritas, acompanhado de Caderno de Encargos � 
condições técnicas especiais; Plano de Segurança e Saúde; Medições e Orçamento e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos. 
 
O empreendimento em apreço tem como objectivo essencial a melhoria das condições de 

circulação viária e pedonal na Rua António Maria da Silva, sita na Comeira, através do 

alargamento da plataforma existente, de modo a delimitar convenientemente a faixa de 
rodagem dos passeios, e da instalação de equipamentos de sinalização e segurança adequados. 

Face à debilidade e ou ausência de infra-estruturas básicas, está igualmente prevista a 

remodelação integral e/ ou construção das redes de drenagem de águas residuais, doméstica e 

pluvial, e da rede de abastecimento de água. 
 
As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das 
atribuições municipais. 
 
O preço base é 658.496,27 � (Seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis 

euros e vinte e sete cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
O prazo de execução é de 12 meses. 
 
A obra está prevista em Plano de Actividades no objectivo 3.3.1.1, acção 2004/I/17 � RUA 

ANTÓNIO MARIA DA SILVA. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 

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

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

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

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

identificadas; 

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

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

III. Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

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

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

administrativo; 

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

Miguel Crespo (presidente), Eng.ª Susana Silva (vogal) e Eng.º Ângelo Rosário 

(secretário) e como suplentes Eng.º Telmo Faria e Eng.ª Edite Moniz dos Santos. 
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A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS � CEDÊNCIA 93,57M² DE 

TERRENO D0 SR. FRANKLIM FRAGATA AGOSTINHO 

 
 
352 - Para Beneficiação da Rua dos Agostinhos, 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 Franklim 

Fragata Agostinho, que confronta a Norte com Olinda Pereira Verdasca Fragata, a Sul Belmiro 
Vitória Valente, a Nascente com Serventia Pública e a Poente com Vala Pública, com registo 

na Conservatória do Registo Predial com o nº.10566. O proprietário do imóvel, concordou com 

a cedência do terreno (93,57m²) sem contrapartidas, tendo conhecimento da comparticipação 

para o arruamento na altura de construção na propriedade. 

 

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

parcela de terreno de 93,57m², do prédio de que é dono Franklim Fragata Agostinho, com 

registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10566, que confronta a Norte com 

Olinda Pereira Verdasca Fragata, a Sul Belmiro Vitória Valente, a Nascente com 

Serventia Pública e a Poente com Franklim Fragata Agostinho, para beneficiação da Rua 

dos Agostinhos, que passa a integrar o domínio público. 

Cede o terreno sem contrapartidas, tendo conhecimento da comparticipação para o 

arruamento na altura de construção na propriedade, 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. 

 

 

32 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS � CEDÊNCIA 87,10M² DE 

TERRENO D0 SR. JOSÉ MANUEL FRAGATA AGOSTINHO 

 
 
353 - Para Beneficiação da Rua dos Agostinhos, 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 José Manuel 

Fragata Agostinho, que confronta a Norte com Cesarina Galo Agostinho Silva, a Sul Franklim 
Fragata Agostinho, a Nascente com Serventia Pública e a Poente com Vala Pública, com 

registo na Conservatória do Registo Predial com o nº.10567. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (87,10m²) sem condições, tendo conhecimento da 

comparticipação para o arruamento na altura de construção na propriedade. 

 

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

parcela de terreno de 87,10m², do prédio de que é dono José Manuel Fragata Agostinho, 

com registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10567, que confronta Norte 

com Cesarina Galo Agostinho Silva, a Sul Franklim Fragata Agostinho, a Nascente com 
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Serventia Pública e a Poente com José Manuel Fragata Agostinho, para beneficiação da 

Rua dos Agostinhos, que passa a integrar o domínio público. 

Cede o terreno sem condições, tendo conhecimento da comparticipação para o 

arruamento na altura de construção na propriedade, 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. 

 

 

33 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS � CEDÊNCIA 128,00M² DE 

TERRENO D0 SR. JOSÉ MANUEL ORTIGOSO PIRES 

 
 
354 - Para Beneficiação da Rua dos Agostinhos, 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 José Manuel 

Ortigoso Pires, que confronta a Norte com Rodrigo José Pereira Vicente, a Sul Cláudia Sofia 

Cardoso Cristóvão, a Nascente com Maria da Conceição Jesus Nicolau e a Poente com 
Serventia Pública, com registo na Conservatória do Registo Predial com o nº.10568. O 

proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (128,00m²) sem contrapartidas, 

tendo conhecimento de um valor a comparticipar sobre a execução do arruamento na altura que 

quiser construir no terreno. 
 

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

parcela de terreno de 128,00m², do prédio de que é dono José Manuel Ortigoso Pires, com 

registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10568, que confronta a Norte com 

Rodrigo José Pereira Vicente, a Sul Cláudia Sofia Cardoso Cristóvão, a Nascente com 

José Manuel Ortigoso Pires e a Poente com Serventia Pública, para beneficiação da Rua 

dos Agostinhos, que passa a integrar o domínio público. 

Cede o terreno sem contrapartidas, tendo conhecimento de um valor a comparticipar 

sobre a execução do arruamento na altura que quiser construir no terreno, 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. 

 

 

34 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 1 463,490M² DE 

TERRENO DO SR.  ENGº.  FRANCOIS ETIENNE FONT 

 
 
355 - 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 Francois 

Etienne Font, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com Caminho, a Nascente com 
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Herdeiros Daniel de Jesus, António Matias e Outros e a Poente com Caminho, com Artigo 
Matricial nº. 5769. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (1 
463,490M²), a título gratuito, solicitando o pagamento de indemnização pela perda de 

rendimento decorrente dos pinheiros abatidos no valor de 2 150,00�. 
 

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

parcela de terreno de 1 463,490m², do prédio de que é dono Francois Etienne Font, com 

Artigo Matricial nº. 5769, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com Caminho, a 

Nascente com Francois Etienne Font e a Poente com Caminho para Beneficiação da Rua 

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

com a cedência do terreno, a título gratuito, 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. 

A Câmara delibera ainda indemnizar o proprietário pela perda de rendimento decorrente 

dos pinheiros abatidos, no montante de dois mil, cento e cinquenta euros. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 206,60M² DE TERRENO 

DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA CUSTÓDIO MORAIS FONT 

 
 
356 - 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 Maria do 

Rosário Ferreira Custódio Morais Font, que confronta a Norte com Emídio Domingues, a Sul 

com Joaquim Agostinho Dinis e Outros, a Nascente com António Agostinho Dinis e Outros e a 

Poente com Caminho Público, com Artigo Matricial nº. 5856. A proprietária do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (206,60m²), a título gratuito, solicitando o pagamento de 

indemnização pela perda de rendimento decorrente dos pinheiros abatidos no valor de 

1050,00�. 
 

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

parcela de terreno de 206,60m², do prédio de que é dona Maria do Rosário Ferreira 

Custódio Morais Font, com Artigo Matricial nº. 5856, que confronta a Norte com Via 

Pública, a Sul com Via Pública, a Nascente com Maria do Rosário Ferreira Custódio 

Morais Font e a Poente com Caminho Público, para Beneficiação da Rua do Repouso, que 

passa a integrar o domínio público. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência 

do terreno, a título gratuito, conforme consta da ficha anexa (Anexo 11) elaborada pelos 

nossos Serviços Técnicos, assinada pela proprietária e pelo Vereador Sr. Artur de 

Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

A Câmara delibera ainda indemnizar a proprietária pela perda de rendimento decorrente 

dos pinheiros abatidos, no montante de mil e cinquenta euros. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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36 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 3.º B, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE SILVIA MARIA DOS SANTOS. 
 
 
357 - Presente requerimento de Sílvia Maria dos Santos, residente na Rua Júlio Braga Barros 

bloco 3 3.º B, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 5714, datado de 20 de Abril de 2009, 

solicitando a aquisição da referida habitação. 
 
Presente processo individual da arrendatária em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

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

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

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 19/12/2009 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
07/04/2009, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua Júlio Braga Barros Bloco 3 3.º B, 

Casal de Malta, a Sílvia Maria dos Santos, pelo valor de 1.533,60� (mil quinhentos e trinta e 

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

dos critérios estabelecidos na deliberação camarária de 7/04/2005. 
 
A Câmara analisou as referidas informações e delibera, ao abrigo do art. 64º, nº 1, alínea 

f) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra B, correspondente ao quarto 

piso tardoz direito (terceiro andar), lado norte para habitação, tipo T2 do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, situado na Rua Júlio Braga Barros, 

bloco 3 3.º B, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho 

sob o número 7820/210693 B, registada a fracção a favor do Município da Marinha 

Grande com o número de matriz 13484, pelo valor de 1.533,60� (mil quinhentos e trinta e 

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

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

regime geral do sistema remuneratório da função pública, à Sr.ª Sílvia Maria dos Santos, 

com o N.I.F. 202 766 918, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

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

à aquisição, conforme previsto no artº 10º, nº 1, do Decreto-Lei nº 141/88, de 22 de Abril, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 288/93, de 20 de Agosto, ficando o Município 

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

escritura públicas, nos termos do artº 12º do Decreto-Lei nº 141/88, de 22 de Abril e artº 

1º do Decreto-Lei nº 281/99, de 26 de Julho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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37 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 46 1.º 

ESQUERDO, MOITA: MARIA MANUELA PAULO DE JESUS, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO. 
 
 
358 - Presente informação interna n.º 581 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED - datada de 30/04/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por parte 

de inquilina mencionada em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento mensal corrigido 

do agregado familiar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio e 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e 

d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a alteração da renda actual. 

 

Mais delibera que o valor de renda a aplicar a partir do próximo mês de Junho seja no 

valor de 27,40� (vinte e sete euros e quarenta cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS (EX RUA 4) BLOCO 1 2.º C� ROSA 

MANUELA FERREIRA MARTINS 
 
 
359 - Presente informação interna n.º 639 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 13/05/2009, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual do valor 

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

Maio e 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e 

d) do n.º 7 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com a actualização do valor da 

renda para 4,50� (quatro euros e cinquenta cêntimos), a partir do próximo mês de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
39 - REVOGAÇÃO PARCIAL DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA N.º 54, DA ACTA 

N.º 2, DATADA DE 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COM A EPÍGRAFE:" 

INSTAURAÇÃO JUDICIAL DE ACÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COERCIVA 

DAS RENDAS VENCIDAS E VINCENDAS DE INQUILINO RESIDENTE NA RUA 

JÚLIO BRAGA BARROS (EX RUA 4) BLOCO 5 2.º A, CASAL DE MALTA�. 
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360 - Presente deliberação n.º 54 (acta n.º2), datada de 29 de Janeiro do corrente ano, tomada 

por unanimidade, no que diz respeito à instauração de acção judicial de despejo e cobrança 

coerciva das rendas vencidas e vincendas do inquilino residente na morada mencionada em 
epígrafe. 
Presente informação interna n.º 598 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED - datada de 04/05/2009, a informar da necessidade de se proceder à revogação parcial 

da dita deliberação, na medida em que o fogo já se encontra desocupado e a guia referente à 

renda do presente mês já não foi emitida.  
 
A Câmara analisou o assunto e, atendendo a que a habitação em causa já se encontra 

desocupada desde 30 de Abril do corrente ano e a guia da renda do mês de Maio já não 

foi emitida, delibera nos termos do artigo n.º 140 do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro revogar a deliberação 

de câmara n.º 54, tomada na reunião de câmara, datada de 29 de Janeiro de 2009, no que 

toca à instauração da acção judicial de despejo e à cobrança coerciva das rendas 

vincendas. 

 

Mais delibera ainda que a acção a decorrer seja relativa somente à cobrança coerciva das 

rendas vencidas. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

40 - PROJECTO ATLETISMO - INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

 
 
361 - A presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , n.º 
640/2009 - Sector Desporto - datada de 13/05/2009, dando conta da entrada de um oficio do 
Industrial Desportivo Vieirense, solicitar apoio financeiro para suportar parte das despesas à 

construção de infra-estruturas para o desenvolvimento da modalidade de Atletismo. 
 

A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 

alínea a) do n.º 4 do art. 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 um valor de 700 � (setecentos euros) para 

execução do trabalho. 

 
A verba prevista encontra-se na rubrica 06/080701 do projecto acção 2009/A/206. 

 

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

apoio proposto, uma vez que possui nesta data todos os documentos necessários 

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
41 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO PLANO 

DE ACTIVIDADES PARA O CORRENTE ANO. 
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362 - Presente informação n.º 513/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 17/04/2009, dando conta do pedido de apoio financeiro efectuado pelo 
Núcleo Regional de Leira da Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, datado de 6 de 

Março do corrente e com o registo de entrada n.º 4029, para o desenvolvimento das actividades 

previstas no âmbito do Plano de Actividades para o corrente ano. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pelo referido núcleo junto daqueles que sofrem de espondilite anquilosante, 

quer através da promoção de actividades específicas, quer na prestação de cuidados de 

saúde com o objectivo último de garantir uma melhoria da qualidade de vida a estes 

doentes, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 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 500� (quinhentos euros) à Associação Nacional da Espondilite Anquilosante � 

Núcleo Regional de Leiria - contribuinte fiscal nº 501 830 995, com sede no Largo 

Salgueiro Maia - Edifício do Mercado Municipal � 1.º andar, 2400-221 Leiria; valor esse a 

retirar da rubrica A/ 45 do Plano de Actividades Municipais de 2009. 
 

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. 

 
 
42 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA 

DE LEIRIA PARA SUPORTE DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA XI FESTA 

SÉNIOR DE VIEIRA DE LEIRIA 
 
 
363 - Presente ofício do Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria, datado de 21/04/2009 e 

com o registo de entrada n.º 6496, a dar conta da realização da décima primeira edição da Festa 

Sénior de Vieira de Leiria e da necessidade de apoio financeiro para fazer face às despesas tidas 

com a realização da mesma, a qual terá lugar no próximo dia 31 de Maio. 
 
Presente informação interna n.º 627 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, datada 

de 11/05/2009, a propor a atribuição de um subsídio, no valor de 500,00�, à referida instituição. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pelo Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria junto da população idosa, 

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

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

atribuir um subsídio, no valor de 500,00� (quinhentos euros) ao Centro Social e Paroquial 

de Vieira de Leiria, contribuinte fiscal número 501 931 724, com sede no Largo da 

República, 2431-960 � Vieira de Leiria, para fazer face às despesas com a realização da 

XI Festa Sénior de Vieira de Leiria; valor esse a retirar da rubrica A/54 do Plano de 

Actividades Municipais de 2009. 
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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 a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
43 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 

1.º DE JANEIRO PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 

TERCEIRA IDADE. 
 
 
364 - Presente informação n.º 553/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 23/04/2009, 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 

Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro.  
 
Presente ofício da S.I.R. 1.º de Janeiro datado de 3 de Abril do corrente e com o registo de 
entrada n.º 5793/09, a solicitar a atribuição de um subsídio para suporte das despesas com o 

desenvolvimento das aulas de ginástica direccionadas à população sénior, no corrente ano. 
 
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 

entidade Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, contribuinte fiscal número 

501 623 051, com sede no Rua António Matos Bonita, Ordem, 2430-377 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. 

 

ENTIDADE NIF RECURSOS 

HUMANOS 

MATERIAIS 

S.I.R. 1.º de Janeiro 501 623 051 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. 
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A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
44 - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROGENITORA 

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

CARDOSO 
 
 
365 - 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 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. 

 
 
45 - PEDIDO DE APOIO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA OVERLIVE 2009 

 
 
366 - Presente informação n.º 2009.08 de 17 de Abril de 2009 da Chefe de Divisão da Cultura e 

Património Histórico acerca do pedido de apoio financeiro e logístico para a realização do 

Festival de Música OVERLIVE 2009, cuja organização é da responsabilidade da CISCO 

Associação Cultural Juvenil, sito na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea 2430-521 Marinha 
Grande, contribuinte nº 507 532 295. 
O Festival Overlive que completou este ano quatro anos de existência.  
Realizou-se nos dias 04, 10 e 11 de Abril de 2009 e teve um orçamento na ordem dos 6400 
euros, conforme documentos apresentados pela organização em anexo. 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta e atendendo a que se tratou de uma iniciativa 

que visou: 
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a) A apresentação de artistas de diferentes vertentes musicais com o intuito de mostrar novos 
valores na cena musical, assim como valores de certa forma já assumidos, tentando sempre 

antever e garantir a qualidade dos espectáculos apresentados, esperando assim continuar a 

assumir um papel de destaque no seio do circuito musical nacional e um papel relevante na 
região/concelho. 
 
b) Que se trata de um evento que envolveu a participação de um público constituído por 

centenas de jovens maioritariamente oriundos da região, embora com um impacto nos meios de 

divulgação nacional, dando visibilidade à Marinha Grande enquanto cidade com intervenção 

cultural inovadora. 
 
c) Que veio contribuir para o progresso sociocultural do município e que se verificou existir 

uma programação de qualidade e diversificada, bem como uma forte adesão aos espectáculos, e 

porque a música desempenha, a vários níveis, um papel importante no desenvolvimento da 

Pessoa, sendo estas manifestações de grande importância para a formação cultural.  
 
d) Que o festival tem vindo a contribuir indelevelmente para a apresentação de uma certa 

diversidade/novidade musical de qualidade contribuindo para a formação artística/musical do 

público mais jovem e que tem vindo a promover e a contribuir para a criação de uma cidade 

cultural e artisticamente mais activa, assumindo a música como ferramenta essencial no 

enriquecimento cultural e pessoal do indivíduo, procurando atrair e fidelizar novos públicos e 

procurando despertar o interesse dos jovens que até aqui não tinham encontrado qualquer 

atractivo na musica. 
 
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 2500,00� (dois mil e quinhentos euros) à CISCO - 

Associação Cultural Juvenil, sito na Rua Miguel Torga, nº 8, Várzea 2430-521 

MARINHA GRANDE, com o NIF 507532295, para a apoio à realização do Festival de 

Música OVERLIVE. 

 

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 acção 2009/A/141 � Apoio à Associação CISCO do PAM. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
46 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI COM VISTA 

À APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO EPISÓDIOS DA VIDA ROMÂNTICA, OS 

MAIAS 

 
 
367 - Presente pedido de apoio financeiro da Escola Secundária Pinhal do Rei com vista à 

apresentação de uma peça de Teatro intitulada Episódios da Vida Romântica, Os Maias a um 
grupo de alunos desta escola e da EPAMG, com o objectivo de lhes proporcionar a abordagem 
à obra que está inserida nos currículos escolares nacionais através da expressão dramática. 
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O custo total desta iniciativa é de 1000� (mil euros) e vai abranger um total de 287 alunos. 
Este tipo de incitavas, no nosso entender, vem de encontro aos objectivos estratégicos que nos 

temos vindo a propor atingir, nomeadamente no que diz respeito à realização ou apoio à 

realização de um programa regular e diversificado de actividades culturais de qualidade e 
orientadas para os mais variados tipos de público, programadas para estimular os hábitos 

culturais no concelho, procurando atrair e fidelizar novos públicos, com especial destaque para 

o juvenil, com vista a uma cada vez maior democratização das práticas culturais. 
 
Deste modo, e atendendo ao interesse municipal desta actividade pela via do estimulo dos 

hábitos culturais no concelho e na perspectiva da atracão e fidelização de novos públicos, 

bem coo ao interesse pedagógico de que a própria actividade se reveste a Câmara 

Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 400� (quatrocentos euros) à Escola 

Secundária Pinhal do Rei, com sede na Rua Prof.ª Amélia Cândida, Ponto da Boavista, 

2430 MARINHA GRANDE, para custear despesas relacionadas com a realização da 

apresentação da peça de teatro Episódios da Vida Romântica, Os Maias, cuja verba se 

encontra prevista em PAM na acção 2009/A/144 - Outros Apoios a Actividades Culturais. 

 

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. 

 

 

47 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NOS 

MUSEUS MUNICIPAIS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2009 

 
 
368 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 08 de Maio de 2009 relativo a isenção de 

taxas de ingresso nos Museus Municipais, para todos os visitantes, nos dias 17 e 18 de Maio de 
2009, no âmbito das Comemorações do Dia Internacional dos Museus. 
 
Atendendo à importância que a comemoração do Dia Internacional dos Museus, celebrado por 

todo o mundo, tem vindo a alcançar junto da comunidade local, através do desenvolvimento de 

diversas actividades pedagógicas e culturais, actividades estas que promovem e valorizam os 

nossos espaços museológicos, e à semelhança de anos anteriores, propõe-se a concessão de 

isenção de taxas de ingresso nos Museus Municipais nos dias 17 e 18 de Maio de 2009, para 
todos os visitantes. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

todos os visitantes do pagamento da taxa de ingresso nos museus municipais nos dias 17 e 

18 de Maio, conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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48 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO � ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO AO 

MUSEU DO VIDRO � FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 
 
369 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 13 de Maio de 2009 e pedido de visita 
gratuita � isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro � por parte da Unidade de I&D 
VICARTE da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a realizar 
no dia 13 de Maio de 2009, para um grupo de cerca de 20 pessoas. 
 
Considerando que o pedido de isenção de taxa de ingresso no Museu do Vidro foi solicitado no 

dia 04 de Maio de 2009 para o dia 13 do mesmo mês, e não sendo possível reunir 

extraordinariamente a Câmara, o Sr. Presidente, ao abrigo do artigo 68.º, n.º 3 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
autorizou o pedido atendendo a que se trata de uma Instituição que tem vindo a colaborar com 

o Museu do Vidro em projectos de investigação e conservação, grande parte gratuitos, 

propondo-se agora a ratificação deste despacho. 
 
A Câmara analisou a proposta e delibera ratificar o despacho do Sr. Presidente que isenta 

a Unidade de I&D VICARTE da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, do pagamento da taxa de ingresso ao Museu do Vidro para um grupo de 

cerca de 20 pessoas, conforme previsto no citado art.º 68.º, n.º 3. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

49 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA DOS 

CAMPOS DE FÉRIAS EM SÃO PEDRO DE MOEL E CRIAÇÃO DE UM ESCALÃO 

ESPECIAL PARA PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

MENTAL NOS CAMPOS DE FÉRIAS EM SÃO PEDRO DE MOEL. 

 
 
370 - Presente informação da Chefe da Divisão de Cultura e Património Histórico com a 

apresentação de duas propostas de alteração ao Regulamento do Programa dos Campos de 

Férias em São Pedro de Moel e uma proposta para criação de um escalão especial que passe a 

permitir a participação de pessoas com deficiência mental nos Campos de Férias em São Pedro 

de Moel, a dinamizar em conjunto com a APPACDM- Marinha Grande. 
 
Proposta 1 

- Atendendo a que a chefia da Divisão de Cultura e Património Histórico (DCPH) está 

assegurada desde meados do ano passado, decorrente do preenchimento do lugar de chefe de 
divisão, e que daí resultou uma separação dos serviços e dos recursos logísticos das duas 

divisões; 
- A que a Colónia Balnear Afonso Lopes Vieira e os Campos de Férias de São Pedro de Moel, 

até aqui coordenados pela Divisão de Acção Social e Educação (DASED) em articulação 

logística com a DCPH, são da responsabilidade desta última, no âmbito das suas atribuições no 

que respeita às áreas da Infância, Juventude e Tempos Livres; 
- A que a Colónia Balnear Afonso Lopes Vieira e os Campos de Férias de São Pedro de Moel 

passarão a ser organizados e desenvolvidos pela DCPH, pelos seus serviços e logística; 
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Propõe-se a alteração ao Regulamento do Programa dos Campos de Férias em São Pedro de 

Moel, para que fique expresso no referido regulamento as responsabilidades que cabem a esta 
divisão e que até aqui recaíam sobre a DASED e os seus serviços. 
Deste modo, as atribuições até aqui imputadas pelo presente regulamento à Divisão de Acção 

Social passam para a Divisão de Cultura e Património Histórico, com a respectiva alteração da 

redacção expressa no regulamento: onde se lê Divisão de Acção Social passa a ler-se Divisão 

de Cultura e Património Histórico � Sector da Infância, Juventude e Tempos Livres. 
 
Proposta 2 

- Atendendo aos objectivo com que a Colónia Balnear foi criada - proporcionar a realização de 

férias na praia a crianças e jovens mais carenciados do concelho, que de outra forma não teriam 

possibilidades de as realizar - e aos objectivos dos actuais Campos de Férias de São Pedro de 

Moel; 
- Considerando que existem no concelho jovens com deficiência mental, que devido aos 

problemas permanentes que têm e às carências e necessidades especiais de que necessitam, 

nunca tiveram a oportunidade de frequentar este tipo de programas de férias promovidos pela 

Autarquia; 
- A que existe no concelho uma instituição que trabalha com jovens/pessoas com deficiência 

mental, que promove actividades que decorrem ao mesmo tempo que o calendário escolar, com 

interrupções para férias; 
- A que a deficiência mental se deve a conjunto de problemas permanentes, que levam os seus 
portadores a um baixo rendimento cognitivo e à redução das capacidades intelectuais, 

estabelecidas abaixo dos padrões considerados normais para idade, ou inferiores à média da 

população, de que resulta uma total dependência da família e carências educativas, sociais e 

afectivas de outras ordens; 
Considerando que a possibilidade destes jovens participarem em programas desta natureza 
poderá significar um aumento da sua qualidade de vida e o acesso a actividades que até aqui 

não puderam concretizar face à sua condição; 
 
Propõe-se que seja aberta a possibilidade de participação de pessoas com deficiência mental 
nos Campos de Férias, através da criação de um escalão especial e seja assim realizada uma 
alteração ao regulamento do programa dos campos de férias em são Pedro de Moel por forma a 

permitir possibilidade de: 
 
- Participação de pessoas com deficiência mental, com idades iguais ou superiores às definidas 

para os demais crianças e jovens no presente regulamento; 
- A criação de um escalão especial para permitir a participação destas pessoas; 
 
Assim propõe-se: 

a) A alteração ao Artigo 1º - Finalidade Geral, para conter uma nova redacção identificada a bold: 
1 � O Programa Campos de Férias S. Pedro de Moel em Movimento visa promover a 

ocupação saudável dos tempos livres dos jovens ou outros nos termos do presente 

regulamento, no período de férias escolares, através da prática de actividades lúdico-
formativas,  

b) A alteração ao Artigo 3º - Destinatários, para conter uma nova redacção identificada a bold: 
1 � Os Campos de Férias S. Pedro de Moel destinam-se a crianças e jovens naturais ou 

residentes no Concelho da Marinha Grande, que reúnam os requisitos a definir por este 

regulamento, nomeadamente aqueles relacionados com a inscrição, com os escalões etários ou 

escalões especiais, nos termos a definir pela Câmara Municipal da Marinha Grande e com 
o pagamento do preço da participação. 
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2 � Os campos de Férias destinam-se a crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos de idade à 

data da realização do campo, ou pessoas com deficiência mental de idade igual ou superior 

(que adiante se entenderão e designarão por jovens) a enquadrar nos termos dos escalões 

especiais. 

 
Proposta 3 

Criada a possibilidade de participação de pessoas com deficiência mental nos Campos de Férias 

de São Pedro de Moel e atendendo a que existe no concelho uma instituição especializada e 

vocacionada para o acompanhamento e desenvolvimento destes jovens, propõe-se: 
- A afectação de um dos turnos dos Campos de Férias a pessoas com deficiência � Escalão 

Especial. 
- A organização deste turno em estreita colaboração com a APPACDM, a quem caberá: 
a) seleccionar os jovens com as condições físicas e mentais para frequentar a Colónia Afonso 

Lopes Vieira e participar nos Campos de Férias; 
b) acompanhar com a presença de técnicos 24h/dia os jovens e a realização do programa dos 

Campos de Férias e auxiliar os monitores da condução das actividades; 
c) auxiliar e preparar, em conjunto com as entidades que vão promover as actividades dos 

campos de férias, actividades lúdico-pedagógicas adequadas aos jovens; 
 

A Câmara Municipal apreciou as propostas e delibera, ao abrigo da alínea a) do nº7, do 

artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, aprovar as alterações propostas ao Regulamento do Programa dos 

Campos de Férias em São Pedro de Moel, aprovando a minuta em anexo (Anexo 12), e a 

criação de um escalão especial para permitir a participação de pessoas com deficiência 

mental nos Campos de Férias de São Pedro de Moel em colaboração com a APPACDM. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira chamou a atenção e pediu esclarecimentos sobre o 

facto de já se estarem a inscrever crianças da APPACDM mesmo antes de a Câmara ter 

aprovado o Regulamento, o que só está a acontecer hoje. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa e o Sr. Presidente garantiram, depois de 

contactados os serviços, que não foram recebidas quaisquer inscrições nem foram dadas 

instruções nesse sentido, presumindo que a APPACDM, sabendo da intenção da Câmara 

de vir a aprovar este Regulamento, possa eventualmente ter iniciado qualquer tipo de 

selecção. 

 

 

50 - DOAÇÃO AO MUSEU DO VIDRO DE DUAS PEÇAS ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÂNEAS EM VIDRO DA AUTORIA DE LILIANA LOPES E RUI 

NUNES. 

 
 
371 - Presente: 
 
- Presente a informação, I/320/2009 de 12 de Março de 2009, do Museu do Vidro, acerca da 

proposta para aceitação das doações de duas obras artísticas em vidro, por parte dos artistas 

Liliana Lopes e Rui Nunes. 
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- Documentação relativa à proposta de doação e curriculum vitæ de Celeste Liliana dos Reis 
Barros Ferreira Lopes. 
- Documentação relativa à proposta de doação e curriculum vitæ de Rui Sérgio de Sousa 
Nunes. 
 
Considerando que o Museu do Vidro recebeu duas propostas de doação de peças artísticas 

contemporâneas em vidro: a obra �Gente entre Vidros� da Artista Plástica Celeste Liliana dos 

Reis Barros Ferreira Lopes, e a obra �Attractione� da autoria do Escultor Rui Sérgio de Sousa 

Nunes.  
 
Considerando que ambas as peças artísticas foram seleccionadas para participar na 7ª Bienal de 

Artes Plásticas da Marinha Grande, na edição de 2008, subordinada ao tema �O Vidro na Arte a 

Arte no Vidro�.  
 
A Artista Plástica Liliana Lopes, apresenta um curriculum vitæ com elevado mérito 

profissional, onde se destacam vários prémios, participações em conferências e publicações, 

exposições colectivas e individuais, e ainda, as diversas colecções de instituições públicas e 

privadas onde a sua obra artística se encontra representada.  
Por se tratar de uma obra que foi aceite para a Bienal, portanto sujeita a um Júri de reconhecido 

mérito e uma vasta experiência, tendo estado exposta durante a mesma, pelo que figura no 
catálogo editado com os artistas seleccionados e premiados na 7ª Bienal de Artes Plásticas, a 

par do vasto currículo da sua autora, venho propor a integração da obra �Gente entre Vidros� 

da Artista Plástica Celeste Liliana dos Reis Barros Ferreira Lopes, no acervo do Museu do 
Vidro da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
Por seu lado, o Escultor Rui Nunes apresenta no curriculum vitæ a participação em diversas 

exposições colectivas e individuais, onde se destaca também a realização de uma obra de arte 

pública. 
Por se tratar de uma obra que foi aceite para a Bienal, portanto sujeita a um Júri de reconhecido 

mérito e uma vasta experiência, tendo estado exposta durante a mesma, pelo que figura no 

catálogo editado com os artistas seleccionados e premiados na 7ª Bienal de Artes Plásticas, a 

par do inegável sentido estético, e considerando o currículo do seu autor, venho propor a 

integração da obra �Attractione� do Escultor Rui Sérgio de Sousa Nunes, no acervo do Museu 

do Vidro da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
Considerando a política de incorporações do Museu do Vidro, a aceitação da doação das 

referidas obras estará de acordo com a vocação do Museu, imprimindo coerência, continuidade 

e enriquecimento ao respectivo acervo, que tem uma das linhas orientadoras vocacionada para 
o domínio das artes plásticas, procurando dar representatividade às mais variadas tendências 

artísticas e do design, procurando reunir uma colecção internacional de vidro artístico 

contemporâneo, actualmente constituída por dezenas de obras de artistas portugueses e 
estrangeiros do século XX à actualidade. 
 
Propõe-se a aceitação das doações de Celeste Liliana dos Reis Barros Ferreira Lopes e de Rui 

Sérgio de Sousa Nunes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e atendendo a que se tratam de obras com 

interesse artístico e museológico, e tendo em consideração o objectivo do Museu do Vidro 

da representatividade e salvaguarda da produção artística contemporânea em vidro em 

Portugal de artistas portugueses, delibera, ao abrigo da alínea h) do nº1, do artigo nº 64 
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da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aceitar a doação das obras �Gente entre Vidros�, da autoria de Celeste Liliana 

dos Reis Barros Ferreira Lopes, e �Attractione�, da autoria de Rui Sérgio de Sousa 

Nunes, aprovar os respectivos contratos de doação em minuta (Anexo 13), e a sua 

integração na colecção de Artes Plásticas em Vidro � Vidro Artístico Contemporâneo do 

Museu do Vidro, destinando-os a fins exclusivamente museológicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
51 - SEGURANÇA FLORESTAL � DISPOSITIVO DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS � APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 

 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 

 

 
52 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2008/2009 � 3ª 

DELIBERAÇÃO 

 

 

372 - Presente informação nº 614/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 
Educação e Desporto de 11/05/2009 sobre processo de atribuição de subsídio escolar aos 

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

Grande � 3ª deliberação, visto que atendendo às alterações verificadas em termos de legislação 

sobre as candidaturas à atribuição dos subsídios escolares, não foi possível encerrar este 

processo relativamente ao ano de 2008/2009, pelo se torna necessário uma nova atribuição. 
 
A Câmara Municipal apreciou informação e tendo em conta que é da competência da 

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

alínea l) do nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à 

lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e, ainda em conformidade com o do Despacho do 

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera atribuir aos órgãos de 

gestão dos 2 Agrupamentos de Escolas do Concelho da Marinha Grande os seguintes 

subsídios: 

 
Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, com sede na Rua Prof. Bento Jesus 

Caraça, Apartado 63, 2430-901, nº fiscal 600 076 768 

Total de pedidos: 7 
Escalão A (100%): 6 x 50� = 300� 
Escalão B (50%): 1 x 25� = 25� 
Total: 325� (trezentos e vinte e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho Apartado 6, 2431-909, nº fiscal 600 076 270 

Total de pedidos: 5 
Escalão A (100%): 4x 50� = 200� 
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Escalão B (50%): 1 X 25� = 25� 
Total: 225� (duzentos e vinte cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Nery Capucho, com sede na Rua Fernando Pessoa, Apartado 

305, 2431-901, nº fiscal 600 075 761 

Total de pedidos: 1 
Escalão A (100%): 1x 50� = 50� 
Escalão B (50%): 0 
Total: 50� (cinquenta euros) 
 
A retirar das acções do plano � A/10 e A/11 

 

Mais delibera autorizar a publicação das listas definitivas, elaboradas nominalmente e 

constantes em anexo desta deliberação (Anexo 14), nos respectivos estabelecimentos de 

ensino, para conhecimento dos encarregados de educação, do valor a que terão direito a 

receber e da situação relativamente à utilização dos refeitórios escolares dos respectivos 

educandos, 2008/2009, e suportar, durante o ano lectivo de 2008/2009, os almoços dos 

alunos subsidiados no escalão A (1,46�) e no escalão B (0,73�) que pretendam recorrer aos 

serviços das cantinas escolares. 

 

Relativamente aos alunos que recentemente vieram transferidos de outros 

estabelecimentos escolares, delibera ainda que os mesmos só passem a usufruir de 

almoços gratuitos, uma vez que nas escolas de origem já usufruíram dos respectivos 

subsídios escolares, para comparticipação na aquisição de material escolar. 

  

 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 perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

53 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES 

DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010 

 

 

373 - Presente informação nº I/308/2009 do Sector de Educação, onde se fundamenta a 

necessidade de assegurar a confecção e fornecimento de refeições destinadas a alunos dos 

jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 

2009/2010. 
 
Presente igualmente proposta de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
O valor estimado pelos serviços municipais corresponde ao preço máximo que a entidade 

adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do 

contrato e determina a adopção do procedimento de concurso público com publicidade 
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internacional, nos termos do artigos 16.º, n.º 1, alínea b) e artigo 20.º, n.º1, alínea b), para os 

efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Nos documentos previsionais de 2009, foi inscrito na acção 2009/A/35, ALIMENTAÇÃO 

NAS CANTINAS ESCOLARES � ANO LECTIVO 2009/2010, no ano de 2009 e 2010, a 
dotação suficiente para se assumir a despesa, face ao preço unitário estimado de 1,67 euros por 

refeição perfazendo para as 264.670 refeições o valor global de 441.998,90 euros, acrescidos de 

IVA à taxa de 12%. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo com os 

artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, 

todos do Código dos Contratos Públicos, artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 

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

a) adoptar o procedimento de concurso público com publicação internacional, com 

vista à aquisição do serviço de confecção e fornecimento de refeições destinadas a 

alunos dos jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da Marinha 

Grande no ano lectivo 2009/2010; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

c) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos; 

d) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 

 Dr.º Miguel Crespo, Presidente; 

 Dr.º Nuno Silva, Vogal; 

 Dr.ª Sandra Paiva, Vogal; 

 Dr.ª Alexandra Gonçalves, Vogal Suplente; 

 Dr.ª Carina Pedro, Vogal Suplente 

 Catarina Silva, Vogal Suplente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



54 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezanove de Maio de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.106.359,68� 

(três milhões, cento e seis mil, trezentos e cinquenta e nove 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: 
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1. REQ Nº 1238/09 � PC Nº 1305/95 � TECFIL � TÉCNICA FABRICO DE FIOS, 

LDA 

 

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

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

(DIRM) � TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS. 

 

3. CLASSES TRANSPLANTADAS � INTERCÂMBIO COM FONTENAY-SOUS-

BOIS � DESLOCAÇÃO DO 4.º ANO DA ESCOLA ANTÓNIO VITORINO, DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

 



 
 

1 � REQ Nº 1238/09 � PC Nº 1305/95 � TECFIL � TÉCNICA FABRICO DE FIOS, LDA 

 

LOCAL: LAGOA � COVA DOS LOBOS � ESCOURA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE UNIDADE FABRIL 

 
374 - Presente Projecto de Licenciamento referente à Construção de Edifício Industrial, 

localizado em Cova do Lobo, Escoura, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Licenciamento Industrial aprovado pela Direcção Regional de Economia 

do Centro por Despacho de 31/01/2009, no termos do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10/04, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 09/05. 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a 

merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as alterações efectuadas ao 

Licenciamento da Construção de Edifício Industrial, por se verificar que as mesmas 

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

o condicionalismo de executar a eventual ligação dos afluentes líquidos ao colector 

municipal de saneamento, de acordo com as orientações dadas pelos respectivos serviços, 

ficando a emissão da autorização de utilização, dependente da verificação das condições a 

impor, por forma a que possa ser emitido documento comprovativo a apresentar junto da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

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

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

A MAIS E TRABALHOS A MENOS. 
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375 - Presentes processos construtivos relativos aos trabalhos identificados como fundamentais 
para a adequada execução dos trabalhos previstos na área consignada, compostos por soluções 

técnicas e por mapas de Trabalhos a Mais � a preços acordados e preços do contrato � e de 
Trabalhos a Menos, apresentados pela empresa Construções Pragosa, S.A. 

 
Presente informação da DOPU com a ref. IA -10/09, propondo a aprovação de trabalhos a mais 

e trabalhos a menos decorrentes de: 
a) rectificações à rede de drenagem pluvial; 
b) execução de negativos para a rede de rega; 
c) alteração à solução definida para a execução dos locais técnicos e sistema de 

bombagem; 
d) alteração do volume de terras necessário modelar e transportar; 
e) execução de muros de gabiões, criação de uma base de fundação estável para os muros 

de gabiões e aterros necessários; 
f) impermeabilização da boca do aqueduto; 
g) alteração da zona de encontro de caminhos e pontes; 
h) alteração das guardas das pontes; 
i) reabilitação de passagem hidráulica degradada; 
j) alteração ao vaso comunicante, definido para a recirculação de água; 
k) disparidade entre as quantidades necessárias e as previstas no mapa de medições, 

designadamente art. 5.5. 
l) alteração de solução prevista em projecto de execução no que respeita ao art. 9.1.; 
m) redução das áreas previstas em projecto de execução no que respeita ao art. 7.7.1. 

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

10/2009 anexa (Anexo 15), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

 

a) Adjudicar trabalhos a mais, a preços contratuais, no montante de 55 763,55 � 

(cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e três euros e cinquenta e cinco 

cêntimos) e trabalhos a mais, a preços acordados, no montante de 77 973,62� 

setenta e sete mil, novecentos e setenta e três euros e sessenta e dois cêntimos, nos 

termos do artigo 26.º n.º1, do Decreto-lei n.º 59/ 99 de 2 de Março; 

b) Aprovar trabalhos a menos no montante de 29 259,06 (vinte e nove mil, duzentos e 

cinquenta e nove euros e seis cêntimos. 

c) Aprovar a minuta do Contrato de trabalhos a mais. 

 

Relativos à empreitada �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de 

Casal de malta�, com um prazo de execução de 30 dias, à empresa CONSTRUÇÕES 

PRAGOSA, S.A. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - CLASSES TRANSPLANTADAS � INTERCÂMBIO COM FONTENAY-SOUS-BOIS 

� DESLOCAÇÃO DO 4.º ANO DA ESCOLA ANTÓNIO VITORINO, DE VIEIRA DE 

LEIRIA 

 

 

376 - Presente Informação do gabinete de relações Institucionais e Cooperação a propor a 

atribuição de fundo de maneio para suporte de custos com entradas de visitas na Geode e 
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Museu Grevin, alimentação e outras despesas que se afigurem estritamente necessárias, no 

âmbito da deslocação a Fontenay-sous-Bois da turma do 4º ano da Escola marinhense � Escola 
António Vitorino de Vieira de Leiria, a realizar no período de 25 a 31 de Maio de 2009, ao 
abrigo do protocolo de geminação existente entre a Marinha Grande e Fontenay-sous-Bois. 
 
A Câmara apreciou a informação e atendendo a que se trata de uma iniciativa de interesse 

recreativo para as crianças do concelho no âmbito do apoio a actividades inseridas num 
Projecto Educativo integrado numa iniciativa no âmbito do protocolo de geminação desta 

autarquia com Fontenay-sous-Bois, delibera ao abrigo do artigo 64, ponto 1, alínea l, da Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de 
acordo com o previsto nas grandes opções do plano de actividades municipal A 148 na rubrica 

020225, suportar os custos assim discriminados: 

 

fundo de maneio, para o pagamento de eventuais despesas com entradas de visitas, 

alimentação e outras despesas que se afigurem necessárias, à responsabilidade da Dr.ª 

Ana Cristina Fernandes Simões, do Gabinete de Relações Institucionais e Cooperação, 

a repor/ou apresentar comprovativos de despesa, no dia seguinte ao da chegada do 

grupo, no valor total de 450 euros, repartidos por: 

Entradas na Geode � 138 euros 

Entradas no Museu Grevin � 203 euros 

Alimentação/outros serviços � 109 euros. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

377 - 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 17,30 

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 

 


