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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia sete de 

Maio de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos sete 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:  
 

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

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

relacionada.  
    

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   937/09  - PC N.º 490/07 � JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO 

 
2. REQ Nº 930/09  -  PC N.º - 347/04 � MARIA JESUS DOMINGUES FRANCISCO 

FERNANDES 

 
3. REQ Nº 2702/08   - PC N.º� 456/04 � ONTIMEPLAS � INDUSTRIA DE 

PLÁSTICOS E TESTES 

 
4. REQ Nº 341/09 � PC N.º  558/01 � PEREIRA COSTA E GAMEIROS, LDA 
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5. REQ : 976/09 � PC Nº 389/08 � BE TOWERING � GESTÃO DE TORRES DE 

TELECOMUNICAÇÕES, S.A. 

 
6. REQ:  121/09 � PC Nº 742/03 � SÉRGIO HENRIQUES OLIVEIRA RODRIGUES 

LUDOVINO 

 
7. REQ: 1343/07 � PC Nº 34/06 � MOLDE MATOS, S.A. 

 

8. REQ Nº  816/09 � PC Nº 263/08 � ISIDRO BARROQUINHO SILVA 

 

9. REQ Nº  2973/08 � PC Nº 1008-08 � JOSÉ AUGUSTO MARTINS DOMINGUES 

 

10. REQ Nº  3300/08 � PC Nº 826-08 � ANIBAL MANUEL GASPAR GUERRA 

 
11. 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 
12. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 
13. ADAE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALTA 

ESTREMADURA � PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO À REDE �SIM 

NA MINHA TERRA� 

 
14. PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/JA/09 INSTAURADO À ARGUIDA ALDINA 

FERREIRA DA SILVA MARTINS GAIO � APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO 

DA INSTRUTORA, PARA OS EFEITOS DO N.º 4 DO ARTIGO 14º DO 

ESTATUTO DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES QUE EXERCEM 

FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

15. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CONCURSO PÚBLICO Nº. 08/07� 

- RECTIFICAÇÃO 

 

16. RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

17. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

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

05/07 � CEDÊNCIA 35,646M² DE TERRENO DO SR. FERNANDO JOSÉ JESUS 

OLIVEIRA FERREIRA 
 

19. REDE DE COLECTORES DOMÉSTICOS NO LUGAR DA MOITA � 

CONCURSO LIMITADO Nº. 02/06 � CEDÊNCIA 360M² DE TERRENO D0 SR. 

JOAQUIM DA SILVA VAZ 

 

20. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 53,00M² DE TERRENO DE HERDEIROS DE 

ANTÓNIO DE REIS GALO E MARIA JOAQUINA DE SOUSA 
 

21. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 10,00M² DE TERRENO DO SR. EVARISTO 

CUSTÓDIO VIEIRA 
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22. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 12,00M² DE TERRENO DO SR. CARLOS ALBERTO 

MARQUES CRAVEIRO 
 

23. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 27,00M² DE TERRENO DO SR. CARLOS ALBERTO 

DOS SANTOS VALE 
 

24. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 30,00M² DE TERRENO DE SOCIEDADE 

BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE JANEIRO 
 
 

25. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 42,00M² DE TERRENO DO SR. VERÍSSIMO 

MANUEL DUARTE DE OLIVEIRA 
 

26. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 37,00M² DE TERRENO DO SR. JOSÉ ANTÓNIO 

PEREIRA GUERRA 
 

27. RESUMO DE TESOURARIA 

 

28. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 Antecipação da data de realização da próxima reunião camarária � tendo em conta 
que a próxima reunião camarária se realizaria no dia 21/05/2009 e que neste dia é 

feriado municipal, o Sr. Presidente propôs, e foi por todos os membros do executivo 

aceite, que a mesma seja antecipada para o dia 20/05/2009, pelas 14,30 horas.  
 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa solicitou os seguintes esclarecimentos: 

 

 Pinos da Estrada Atlântica � estes pinos estão partidos, pelo que era conveniente 
serem arranjados antes do Verão. 

 

 Passadiços de S. Pedro � estão deteriorados, pelo que é necessário serem arranjados. A 

quem compete a reparação? 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira e o Sr. Presidente informaram que a reparação dos 
passadiços está na competência da Câmara, que fornecerá a mão-de-obra, e a CCDRC 
fornecerá a madeira necessária à reparação, o que ainda não aconteceu. 
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 Aquisição do terreno do Dr. Franklim � o Sr. Vereador voltou a lembrar a 
informação que prestou há algumas reuniões atrás, relativa ao eventual interesse da 

Câmara em adquirir o terreno do falecido Dr. Franklim, em Vieira de Leiria, para 

ampliação da Escola Primária. 

 

 

 Equipamentos desportivos do Parque da Cerca � o Sr. Vereador felicitou a Câmara 

pela colocação destes equipamentos, só lamentando que o espaço ao pé dos estaleiros 

não tenha sido limpo antes da sua colocação. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que o espaço está assim porque os trabalhos 

ainda não estão concluídos, mas como os equipamentos já estão a ser utilizados será 

conveniente vedar a área. 
 
 

 Confirmação de notícia  � o Sr. Vereador perguntou se é verdade a notícia publicada 

num jornal de que os funcionários não obedecem ao vereador, pondo em causa a 

autoridade da Câmara. 
 

O Sr. Presidente disse que a referida notícia não corresponde á verdade, confirmando 

que não existe qualquer procedimento disciplinar e que a autoridade da Câmara se 

mantém. 
 
 





 
1 - REQ Nº   937/09  - PC N.º 490/07 � JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO 

 
LOCAL: COMEIRA � LOTE 20 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCO HABITACIONAL (CAVE + 2 PISOS) (6 

FOGOS) 

 

FASE:  PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 

294 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Edifício Habitacional, 

aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 13/12/2007. 
 
Presentes Projectos de Especialidades relativos ás redes de abastecimento de águas e drenagem 

de águas residuais domésticas e pluviais, acústico, estabilidade, comportamento térmico, Ited e 

de gás, devidamente instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos 

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

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

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

os seguintes condicionalismos: 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

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

requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação; 

 

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

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

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

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

conformidade com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas 

redes às infra-estruturas públicas; 

 

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

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

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - REQ Nº 930/09  -  PC N.º - 347/04 � MARIA JESUS DOMINGUES FRANCISCO 

FERNANDES 

 
LOCAL: RUA GUILHERME PEREIRA ROLDÃO � ALMOINHAS � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO HABITACIONAL E MUROS DE 

VEDAÇÃO (CAVE + 3 PISOS) (5 FOGOS) 

 

FASE:  PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
295 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Edifício Habitacional, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 08/03/2007. 
   
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

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

Edifício Habitacional, 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, 
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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. Aquando do início da construção, após a abertura das fundações, deverá o 

requerente solicitar a deslocação dos Serviços de Fiscalização à obra, para 

verificação da sua implantação; 

 

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

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

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

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

conformidade com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas 

redes às infra-estruturas públicas; 

 

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

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

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
3 � REQ Nº 2702/08   - PC N.º� 456/04 � ONTIMEPLAS � INDUSTRIA DE PLÁSTICOS 

E TESTES 

 
LOCAL: RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA � CUMEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 
FASE:  PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 
 
Processo retirado da ordem do dia. 

 
 
4 - REQ Nº 341/09 � PC N.º  558/01 � PEREIRA COSTA E GAMEIROS, LDA 

 
LOCAL: COMEIRAS � EMBRA - MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
 
 
296 - Presente requerimento de Pereira Costa & Gameiros, Ldª., titular do processo de 

licenciamento nº 558/01, do imóvel sito no lugar de Cumeiras � Embra- Marinha Grande, a 
solicitar a recepção provisória das obras de urbanização previstas no mesmo, designadamente 
rede de abastecimento de águas e rede viária. 
 
Presente igualmente Auto da Recepção Provisória Parcial elaborado pela competente Comissão 

de Vistorias.  
 
Após análise da pretensão e de respectivo Auto a Câmara delibera: 
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Receber provisoriamente as obras de infra-estruturas na componente da rede de 

abastecimento de águas por esta se encontrar devidamente executada, podendo o 

montante da caução bancária prestada para o efeito ser reduzida para 90% do valor de 

Eur 1.788,50 (Mil setecentos e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos), ficando retidos 

os restantes 10% no valor de Eur 178,85 (cento e setenta e oito euros e oitenta e cinco 

cêntimos).  

 

Não receber a componente viária por faltar executar a camada de desgaste em betão 

betuminoso e a obra executada não se encontrar de acordo com o projecto aprovado no 

que diz respeito às dimensões dos passeios, da gare de estacionamento e da faixa de 

rodagem, mantendo na integra o valor da garantia bancária para esta componente, que é 

de Eur 13.526,00 (treze mil quinhentos e vinte e seis euros). 

 

Mandar libertar o montante de Eur 1.609,65 (mil seiscentos e nove euros e sessenta e 

cinco cêntimos), e manter os restantes Eur 13.704,85 (treze mil setecentos e quatro euros e 

oitenta e cinco cêntimos) da garantia bancária NRº 125-02-0993766, datada de 12 de 

Maio, no valor total de Eur 15.314,50 (quinze mil trezentos e catorze euros e cinquenta 

cêntimos), do Banco Comercial Português, S.A.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - REQ : 976/09 � PC Nº 389/08 � BE TOWERING � GESTÃO DE TORRES DE 

TELECOMUNICAÇÕES, S.A. 

 
LOCAL: RUA CENTRAL � GARCIA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE SUPORTE DE 

ESTAÇÃO DE REDIOCOMUNICAÇÕES E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS 
 

FASE:  INSTALAÇÃO 

 

297 - Presente Pedido de Autorização Municipal para Instalação de Infra-Estruturas de suporte 
de estação de radiocomunicações e respectivos acessórios. 
 
Presente Informação Técnica dos Serviços que atesta a verificação do cumprimento do 

Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, que regula a autorização municipal inerente à 

instalação e funcionamento deste tipo de infra-estruturas. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o Pedido de Autorização para Instalação de Infra-Estruturas de Suporte de 

Estação de Radiocomunicações e respectivos acessórios, nas seguintes condições: 

 

1. Afixar sinalização informativa, que alerte sobre os riscos da referida instalação, 

conforme o ponto 2 do art.º 21.º, do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho. 
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2. Respeitar as restrições básicas e fixados os níveis de referência relativos à 

exposição da população a campos electromagnéticos (0Hz � 300GHz), descritos no 

Anexo da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro. 

 

3. Realizar monitorizações efectuadas nos termos do n.º 1 do art.º 12.º do Decreto-Lei 

n.º 11/2003, de 18 de Janeiro e entregues trimestralmente às entidades referidas no 

ponto 4 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 � REQ:  121/09 � PC Nº 742/03 � SÉRGIO HENRIQUES OLIVEIRA RODRIGUES 

LUDOVINO 

 
LOCAL: RUA DAS RAÍZES � LOTE 12 � LAMEIRÃO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ARMAZENAGEM DE GPL 

 

 
298 - Presente Pedido de Licenciamento para Instalação de um Reservatório de 

Armazenamento de GPL. 
 
Presentes Certificados de Inspecção que atestam estar a instalação com resultados satisfatórios. 
 
Presente parecer da ANPC, não levantando objecções ao licenciamento do reservatório do GPL 

no local. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir o Pedido de Licenciamento para a Instalação de um Reservatório de 

Armazenamento de GPL, nas seguintes condições: 

 

1. Assegurar o cumprimento das condições de Segurança da Instalação do 

Reservatório de Armazenagem de GPL, de acordo com a Portaria n.º 131/02, de 

09/02. 

 

2. Assegurar a instalação de todo o equipamento de segurança ao reservatório, 

nomeadamente extintores, sinalização, válvulas e outros equipamentos, bem como 

todos os arranjos exteriores tidos por necessários ao bom acabamento da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
7 � REQ: 1343/07 � PC Nº 34/06 � MOLDE MATOS, S.A. 

 
LOCAL: ALMOINHA VELHA - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS  

 

FASE:  PROJECTO DE ARQUITECTURA 
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Processo retirado da ordem do dia. 

 

 

8 � REQ Nº  816/09 � PC Nº 263/08 � ISIDRO BARROQUINHO SILVA 

 
LOCAL: RUA DA MARINHA PEQUENA  � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A ARMAZÉM 

 

299 - Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Armazém e Muros de 

Vedação, localizadas em Rua da Marinha Pequena, freguesia da Marinha Grande. 
 
Presentes pareceres 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 que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 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. 

 

 

9 � REQ Nº  2973/08 � PC Nº 1008-08 � JOSÉ AUGUSTO MARTINS DOMINGUES 

 
LOCAL: RUA INFANTE  D. HENRIQUE, N.º 8� MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVO À VIABILIDADE 

DE AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

 

300 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de Ampliação de Edifício 

existente, destinado a habitação e comércio/serviços, localizado em zona definida pelo Plano 

Director Municipal, como fazendo parte da designada �Área do Centro� do Aglomerado 

Urbano da Marinha Grande (espaço urbano). 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou informar ser inviável a ampliação requerida nos moldes apresentados, 

porque num eventual pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o mesma não 

reuniria condições para ser aprovado, sendo passível de indeferimento, fundamentado na 

alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente: 
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a) N.º 8 do artigo 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande, ao não assegurar o número mínimo de lugares de estacionamento no 

interior do prédio, a afectar aos diferentes usos propostos (1 lugar/fogo para 

habitação e 1 lugar/50m2 de área coberta para comércio e serviços);   

 

b) Artigo 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao não assegurar 

logradouro próprio em toda a largura do prédio com a dimensão mínima de 

6,00m;   

 

c) Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (Regulamento de 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Habitação), ao não assegurar um 

afastamento mínimo de 4,00m ao limite da propriedade, que permita a abertura de 

vãos em paredes exteriores que confrontem com terrenos vizinhos.  

 

Mais deliberou, nos termos do n.º 4 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

informar o requerente que a presente pretensão poderá reunir condições de viabilidade, 

após reformulação da proposta, assegurando o cumprimento dos aspectos anteriormente 

referidos, bem como as demais normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente 

o PDMMG, RMEU, RGEU e RSCIEH.    

 

Deliberou ainda informar o requerente que, num eventual pedido de licenciamento a 

apresentar, deverá dar particular atenção à imagem arquitectónica de todo conjunto 

edificado, de modo a permitir a adequada leitura em termos de enquadramento 

urbanístico, que agora detém por força da construção do Parque da Cerca e que 

anteriormente não tinha, dado se tratar do tardoz da respectiva edificação. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 � REQ Nº  3300/08 � PC Nº 826-08 � ANIBAL MANUEL GASPAR GUERRA 

 
LOCAL: EIRINHAS � PALMÃO � PRAIA DA VIEIRA � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA RELAIVO À VIABILIDADE 

DE INSTALAÇÃO DE CENTRO DE LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS. 

 

301 - Presente Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de Instalação de um Centro 
de Lavagem de Automóveis Ligeiros, a levar a efeito em zona definida pelo Plano Director 

Municipal da Marinha Grande, como fazendo parte da designada �Área Urbanizável� do 

Aglomerado Urbano da Praia da Vieira, afecta segundo as Cartas de Condicionantes e 
Ordenamento do referido regulamento, às áreas de Reserva Ecológica Nacional e Áreas de 

Protecção Especial, respectivamente. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou informar ser inviável a instalação requerida, porque num eventual 

pedido de licenciamento, nos termos agora propostos, o mesmo não reuniria condições 

para ser aprovado, sendo passível de indeferimento, fundamentado na alínea a) do n.º 1 

do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 
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conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente: 

 

a) Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, regulado pelo Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22/08 e Portaria n.º 1356/2008, de 28/11, verificando-se incompatibilidade 

do uso proposto com os ��objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção 

e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN.�; 

 

b) Alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º e artigo 8.º do regulamento do PDMMG, ao propor a 

ocupação de solo, com um uso incompatível com as designadas às �Áreas de Protecção 

Especial�; 

 

c) Lei da Água, regulada pela Lei n.º 58/2005, de 29/12 e Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 

31/05, ao propor a ocupação de zona afecta à servidão do domínio hídrico, face à linha 

de água que atravessa a referida parcela. 

 

 

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.  





11 - 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 
 
302 - Presente proposta da 6.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
5ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 267.392,00 euros nos reforços 

e de 267.392,00 euros nas anulações; 
5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 435.690,00 euros 
nos reforços e de 435.690,00 euros nas anulações.  
5ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 79.996,00 euros nos 
reforços e de 92.716,00 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 6ª 
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Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

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

A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

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

 

�Votámos contra porque são anuladas verbas significativas e concretas para a execução de 

arruamentos e para o sistema de abastecimento de água, sendo substituídas por reforços em 

rubricas designadas como diversas sem que nos tenha sido fornecida a listagem concreta 

dessas obras, o que significa que a execução de obras identificadas como necessárias e 

concretas no Plano de Actividades são agora substituídas por obras avulsas à mercê dos 

interesses eleitorais da força política maioritária na Câmara, o que nos suscita muitas dúvidas 

sobre a necessidade de realização de obras que não foram apontadas como necessárias mas 

que se propõem realizar.� . 

 

 

Na sequência da leitura da anterior declaração de voto, o Sr. Vereador Dr. João Paulo 

Pedrosa requereu a entrega da listagem das obras designadas como diversas. 

 

O Sr. Presidente disse que o pedido do Sr. Vereador vai ser encaminhado para a Chefe da 

DIRM � Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais, para ser satisfeito. 

 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�A modificação aos documentos previsionais proposta e aprovada tem em vista proceder aos 

ajustamentos necessários decorrentes não só da evolução dos projectos e acções inicialmente 

previstos mas também, e no que toca a algumas rubricas genéricas, dar resposta a situações de 

extrema urgência decorrentes das condições climatéricas ocorridas desde Janeiro/2009. É do 

conhecimento da Câmara o número significativo destes casos cujo levantamento tem vindo a 

ser efectuado pelos serviços e que está em vias de conclusão. 

Algumas dessas intervenções já foram identificadas na anterior reunião de Câmara, 

nomeadamente a Rua do Sol, cuja recuperação está neste momento concluída, a Avenida da 

Liberdade, a Rua da Foz, na Praia da Vieira, além de um conjunto diverso de outros 

arruamentos em vários locais do concelho. As verbas que sustentam o conjunto de alterações 

propostas correspondem tanto a verbas sobrantes de acções já concluídas, como a parte das 

verbas inicialmente previstas para outras acções cuja execução física e financeira até final do 

ano se prevê não absorvam a totalidade das verbas iniciais, não ficando no entanto posto em 

causa o avanço das ditas obras que foram aprovadas tanto pela Câmara como pela 

Assembleia.� .  

 

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

que foi aceite. 





12 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
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303 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Maria Luísa Mansinho de Sousa Conceição, solicita autorização para colocação de murete 

e duas lápides, na sepultura temporária nº 2072 do cemitério de Casal Galego � registo de 

entrada nº E/5656/2009; 

 

- Valdemar Rosa Matias, solicita autorização para colocação de murete e duas lápides, na 

sepultura temporária nº 2100 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/5827/2009; 

 

- Cilena de Jesus Coutinho, solicita autorização para revestimento da sepultura temporária nº 

2088 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/5839/2009; 

 

- Júlio Duarte Ameixa, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na 

sepultura temporária nº 2101 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/5841/2009; 

 

- Maria Lucília da Silva Pereira Lopes, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2093 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/5844/2009. 

 

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

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

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

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

no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor, revertendo para a Câmara os 

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

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

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

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

 

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

fenómenos de destruição da matéria orgânica, proceder-se-á à exumação das ossadas, 

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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13 - ADAE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALTA 

ESTREMADURA � PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO À REDE �SIM NA 

MINHA TERRA� 

 

 
304 - Presente comunicação de 09-04-2009 da ADAE � Associação de Desenvolvimento da 

Alta Estremadura (nosso registo E/5834/2009, de 14-04-2009), com sede na Av. Drº José 

Jardim, nº 18, 2410-124 Leiria, a propor a adesão do município da Marinha Grande ao projecto 

�SIM na Minha Terra�, rede de cooperação para a disseminação do Sistema de Microcrédito 

para o Auto-Emprego e a Criação de Empresas no âmbito da iniciativa GLOCAL, em parceria 

com as caixas de Crédito Agrícola Mútuo.  
Para o efeito enviaram proposta de minuta de protocolo a celebrar e que se dá aqui por 

integralmente reproduzido e que fica a fazer parte integrante desta deliberação (Anexo 2). 
 
A Câmara Municipal apreciou o pedido e reconhecendo o interesse da matéria objecto do 

Protocolo para a população do concelho da Marinha Grande, na medida em que 

permitirá o financiamento de pequenas iniciativas empresariais locais e a 

formação/consultoria aos empreendedores, delibera, ao abrigo do disposto no art.º 64.º n.º 

4 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a adesão do município ao projecto e aprovar a 

minuta do protocolo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





14 - PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/JA/09 INSTAURADO À ARGUIDA ALDINA 

FERREIRA DA SILVA MARTINS GAIO � APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA 

INSTRUTORA, PARA OS EFEITOS DO N.º 4 DO ARTIGO 14º DO ESTATUTO 

DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES QUE EXERCEM FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

 

305 - Presente Processo Disciplinar mandado instaurar à trabalhadora Aldina Ferreira da Silva 

Martins Gaio, por deliberação camarária de 29/01/2009, composto por cento e oito folhas, no 

qual se encontra integrado o Relatório Final da Instrutora, elaborado nos termos e para os 

efeitos do n.º 1 do artigo 48º da Lei n.º 58/2008, de 09/09, a qual consagra o Estatuto 

Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções  
 

O Relatório Final, pelas razões nele invocadas, conclui que �face à inexistência de elementos 

probatórios que permitam imputar a autoria do referido comportamento à trabalhadora, ora 

arguida, Aldina Ferreira da Silva Martins Gaio, e aplicando um dos mais elementares princípios 

do direito português vigente: o princípio in dúbio pro reu, segundo o qual, na falta de prova 
deve o réu (arguido) ser absolvido, uma vez que não é a culpa mas sim a inocência, que se 

presume, até prova em contrário, proponho, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 48º 

da Lei n.º 58/2008, de 09 de Setembro, a qual consagra o Estatuto Disciplinar dos 

Trabalhadores que exercem funções públicas, o arquivamento do presente processo disciplinar 

contra a arguida Aldina Ferreira da Silva Martins Gaio.� 
 

A Câmara Municipal, após a apreciação do relatório final da instrutora, que para todos 

os efeitos legais se dá aqui por integralmente reproduzido, delibera, nos termos do n.º 4 do 
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artigo 14º do Anexo da Lei n.º 58/2008, de 09 de Setembro, que desta faz parte integrante, 

concordar com as conclusões do referido relatório. 

 

Mais delibera notificar a arguida da presente deliberação, nos termos do n.º 1 do artigo 

57º do Anexo da Lei n.º 58/2008, de 09 de Setembro, que desta faz parte integrante. 
 
Esta deliberação foi tomada fazendo uso do escrutínio secreto, nos termos do art.º 90.º, n.º 

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

com 6 votos a favor e uma abstenção. 

 

 

15 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CONCURSO PÚBLICO Nº. 08/07� - 

RECTIFICAÇÃO 

 
 
306 - Através de deliberações aprovadas em reunião ordinária desta Câmara Municipal de 

vinte e nove de Janeiro de dois mil e nove foi aprovado o Plano de Segurança e Saúde e 

nomeado coordenador de Segurança em obra, relativamente à empreitada �Beneficiação da 

Rua do Repouso� porém, na referência ao número do procedimento, e por lapso dos serviços, 

referia-se tratar-se do Concurso Publico nº. 08/2008 
Assim, onde se lê: 
��Concurso Público nº08/2008�� 

deve ler-se: 
��Concurso Público nº08/2007�� 

 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera proceder à correcção solicitada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

307 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Ampliação da rede de abastecimento de 

água na Charneca da Amieira � AD nº. 07/02�, adjudicada à Firma �António Emílio Gomes & 

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

 

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

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

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

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

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 
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308 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de colector pluvial no Bairro 

dos Naturais � S. Pedro de Moel � Concurso Limitado nº. 02/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�António Emílio Gomes & Filhos, Lda.� com sede em Rua Barão de Viamonte, nº.8-1º Esqº. - 
Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Pavimentação da Rua de Portugal � Zona 
Industrial (junto ao impasse) � Ajuste Directo nº. 48/07 (DIRM)�, adjudicada à Firma �António 

Emílio Gomes & Filhos, Lda.� com sede em Rua Barão de Viamonte, nº.8-1º Esqº. - Leiria. 

 

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. 

 
 

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

05/07 � CEDÊNCIA 35,646M² DE TERRENO DO SR. FERNANDO JOSÉ JESUS 

OLIVEIRA FERREIRA 

 
 
309 - Para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, foram realizados os contactos necessários à 

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

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

José Jesus Oliveira Ferreira, que confronta a Norte com Serventia, a Sul com Joaquim Pereira 
de Jesus, a Nascente com Calçada dos Outeirinhos e a Poente com Proprietário, Registado na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 4320. O proprietário do imóvel concordou com a 

cedência da área pretendida (35,646m²) em troca de muro idêntico ao existente, com 0,80m de 

altura (alvenaria) e 0,70m de gradeamento idêntico ao existente para além da recolocação de 

portão em local a definir na altura da obra; pretende a vedação provisória enquanto fazem o 
muro novo. 
 

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

parcela de terreno (35,646m²) do prédio de que é dono Fernando José Jesus Oliveira 

Ferreira, Registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 4320, que confronta a 

Norte com Proprietário, a Sul com Joaquim Pereira de Jesus, a Nascente com Calçada 

dos Outeirinhos e a Poente com Proprietário, para Beneficiação da Rua dos Outeirinhos, 

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

cedência da área pretendida em troca de muro idêntico ao existente, com 0,80m de altura 

(alvenaria) e 0,70m de gradeamento idêntico ao existente para além da recolocação de 

portão em local a definir na altura da obra; pretende a vedação provisória enquanto 

fazem o muro novo, conforme consta da ficha anexa (Anexo 3) 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. 
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19 - REDE DE COLECTORES DOMÉSTICOS NO LUGAR DA MOITA � CONCURSO 

LIMITADO Nº. 02/06 � CEDÊNCIA 360M² DE TERRENO D0 SR. JOAQUIM DA 

SILVA VAZ 

 
 
310 - Para a ligação da Rede de colectores domésticos, no lugar da Moita, ao emissário da 

Simlis G1, foram realizados os contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de 

terreno necessário do prédio propriedade de Joaquim da Silva Vaz, que  confronta a Norte com 
Estrada e Joaquim da Silva Vaz, a Sul Joaquim da Silva Vaz, a Nascente com António 

Carpinteiro e  Joaquim da Silva Vaz e a Poente com Rua Esquerda e Joaquim da Silva Vaz, 
com Artigo Matricial  nº. P764. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(360m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

construção de muro em blocos de betão com 0,80m de altura, rede com 0,70m e dois portões 

com quatro metros (comprimento do muro 76ml). 
 

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

parcela de terreno de 360m², do prédio de que é dono Joaquim da Silva Vaz, com com 

Artigo Matricial  nº. P764, que confronta a Norte com Estrada e Joaquim da Silva Vaz, a 

Sul Joaquim da Silva Vaz, a Nascente com António Carpinteiro e  Joaquim da Silva Vaz e 

a Poente com Rua Esquerda e Joaquim da Silva Vaz, para construção da rede de 

colectores domésticos no lugar da Moita, que passa a integrar o domínio público. 

O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (360m²) solicitando que a 

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

blocos de betão com 0,80m de altura, rede com 0,70m e dois portões com quatro metros 

(comprimento do muro 76ml), conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos 

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

Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

20 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 53,00M² DE TERRENO DE HERDEIROS DE ANTÓNIO DE 

REIS GALO E MARIA JOAQUINA DE SOUSA 

 
 
311 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, foram 

realizados os contactos necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado 

ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 

prédio propriedade de Herdeiros de António de Reis Galo e Maria Joaquina de Sousa, que 

confronta a Norte com Maria Rosário Basta, a Sul logradouro de casas do próprio, a Nascente 

com Caminho e a Poente com Maria do Rosário Batista, com Artigo Matricial nº. 9429. Os 

proprietários do imóvel concordaram com a cedência do terreno (53,00m²) solicitando que a 

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

existente (1,10m+0,50m) demolição dos anexos existentes e construção de muro com 1,80m de 
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altura de divisão do terreno a Poente e construção de um anexo com 4X6m com um portão e 

uma janela 

 

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

parcela de terreno de 53,00m², do prédio de que são donos os Herdeiros de António de 

Reis Galo e Maria Joaquina de Sousa, com Artigo Matricial nº. 9429, que confronta a 

Norte com herdeiros de António Reis Galo e Maria Joaquina de Sousa, a Sul Estrada 

Municipal (Rua António Matos Bonita), a Nascente Estrada Municipal (Rua António 

Matos Bonita), e a Poente com Estrada Municipal (Rua António Matos Bonita), para 

Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, que passa a integrar 

o domínio público. Os proprietários do imóvel, concordaram com a cedência do terreno 

(53,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

construção de muro idêntico ao existente (1,10m+0,50m) demolição dos anexos existentes 

e construção de muro com 1,80m de altura de divisão do terreno a Poente e construção de 

um anexo com 4X6m com um portão e uma janela, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 5) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo 

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

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
21 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 10,00M² DE TERRENO DO SR. EVARISTO CUSTÓDIO 

VIEIRA 

 
 
312 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 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 Evaristo Custódio Vieira, que confronta a Norte com Rua António Matos 

Bonita, a Sul com João Gomes, a Nascente com Deolinda Pereira Domingues e a Poente com 

António Ferreira Craveiro, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 9861. O 

proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (10,00m²) solicitando que a área 

cedida para domínio público tenha como contrapartida a reconstrução de muro igual ao 

existente, incluindo mudança de caixas, contadores, gradeamento e portão eléctrico 

(gradeamento e portão têm tratamento de metalização). 

 

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

parcela de terreno de 10,00m², do prédio de que é dono Evaristo Custódio Vieira, com 

artigo matricial nº. 9861, que confronta Norte com Rua António Matos Bonita, a Sul com 

Evaristo Custódio Vieira, a Nascente com Deolinda Pereira Domingues e a Poente com 

Rua António Matos Bonita, para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 

1º de Janeiro, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à reconstrução de 

muro igual ao existente incluindo mudança de caixas, contadores, gradeamento e  portão 

eléctrico (gradeamento e portão têm tratamento de metalização), conforme consta da 

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

proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 
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Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 12,00M² DE TERRENO DO SR. CARLOS ALBERTO 

MARQUES CRAVEIRO 

 
 
313 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 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 Carlos Alberto Marques Craveiro, que confronta a Norte com Estrada 
Municipal, a Sul com João Gomes, a Nascente com Lote A e a Poente com Lote C, com Artigo 

Matricial nº. 7033. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (12,00m²) 

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

muro igual ao existente, em novo alinhamento, alteração de portão  para 3,00m e gradeamento; 

pintura de portão, gradeamento e muro; alteração de portão de abrir para portão de correr. 

 

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

parcela de terreno de 12,00m², do prédio de que é dono Carlos Alberto Marques 

Craveiro, com Artigo Matricial nº. 7033, que confronta a Norte com Estrada Municipal 

(Rua António Matos Bonita), a Sul com Carlos Alberto Marques Craveiro, a Nascente 

com Estrada Municipal (Rua António Matos Bonita) e a Poente com Estrada Municipal  

(Rua António Matos Bonita), para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 

1º de Janeiro, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à reconstrução de 

muro igual ao existente, em novo alinhamento, alteração de portão  para 3,00m e 

gradeamento; pintura de portão, gradeamento e muro; alteração de portão de abrir para 

portão de correr., 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. 

 

 

23 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 27,00M² DE TERRENO DO SR. CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS VALE 

 
 
314 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 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 Carlos Alberto dos Santos Vale, que confronta a Norte com Caminho 

Público, a Sul com Jorge Brás Oliveira, a Nascente com Vala Pública e a Poente com Jorge 

Brás Oliveira, com artigo matricial nº. 8505 e registo na Conservatória do Registo Predial com 

o nº. 15771. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (27,00m²) 
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solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a reconstrução de 

muro igual ao existente, incluindo mudança de caixas e contadores. 

 

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

parcela de terreno de 27,00m², do prédio de que é dono Carlos Alberto dos Santos Vale, 

com artigo matricial nº. 8505 e registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

15771, que confronta a Norte com Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, a 

Sul com Carlos Alberto dos Santos Vale, a Nascente com Rua Sociedade Beneficência e 

Recreio 1º de Janeiro e a Poente com Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 

para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, que passa a 

integrar o domínio público, obrigando-se à reconstrução de muro igual ao existente, 

incluindo mudança de caixas e contadores, conforme consta da ficha anexa (Anexo 8). 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 30,00M² DE TERRENO DE SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E 

RECREIO 1º. DE JANEIRO 

 
 
315 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 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 Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, que confronta a Norte 
com Caminho Público, a Sul com herdeiros de José Azoia, a Nascente com Caminho Público e 

a Poente com Maria Carapinha, com Artigo Matricial nº. 3422. Os representantes da 

proprietária do imóvel concordaram com a cedência do terreno (30,00m²) solicitando que a área 

cedida para domínio público tenha como contrapartida: 
1. reservar um lugar para deficientes junto à porta; 
2. demolição e reconstrução de muro igual ao existente (blocos); 
3. colocação de caleiras no beirado do telhado virado para a Rua António Matos Bonita; 
4. marcação de lugares de estacionamento no interior da colectividade; 
5. corte de 3 árvores do interior; 
6. ajustar o passeio para vencer o desnível do patamar de acesso. 

 

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

parcela de terreno de 30,00m², do prédio de que é dona a Sociedade Beneficência e 

Recreio 1º de Janeiro, com Registo Matricial nº. 3422, que confronta a Norte com Rua 

António Matos Bonita, a Sul com Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, a 

Nascente Rua António Matos Bonita, e a Poente com Rua António Matos Bonita, para 

Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, que passa a integrar 

o domínio público. Os representantes da proprietária do imóvel, concordaram com a 

cedência do terreno (30,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha 

como contrapartida: 

1. reservar um lugar para deficientes junto à porta; 

2. demolição e reconstrução de muro igual ao existente (blocos); 
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3. colocação de caleiras no beirado do telhado virado para a Rua António Matos 

Bonita; 

4. marcação de lugares de estacionamento no interior da colectividade; 

5. corte de 3 árvores do interior; 

6. ajustar o passeio para vencer o desnível do patamar de acesso, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 9) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

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

reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 42,00M² DE TERRENO DO SR. VERÍSSIMO MANUEL 

DUARTE DE OLIVEIRA 

 
 
316 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 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 Veríssimo Manuel Duarte de Oliveira, que confronta a Norte com 

António do Vale, a Sul com Proprietário, a Nascente com Vala e a Poente com Proprietário, 

com Artigo Matricial nº. 7951. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(42,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

reconstrução de muro igual ao existente, incluindo mudanças de gradeamento e portão; 

demolição parcial de anexo, reconstrução de muro em novo alinhamento na Rua dos 

Eucaliptos. 
 

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

parcela de terreno de 42,00m², do prédio de que é dono Veríssimo Manuel Duarte de 

Oliveira, com Artigo Matricial nº. 7951, que confronta a Norte com Rua Sociedade 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, a Sul com Veríssimo Manuel Duarte de Oliveira, a 

Nascente com Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro e a Poente com Rua 

Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, para Beneficiação da Rua Sociedade 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, que passa a integrar o domínio público, obrigando-

se à reconstrução de muro igual ao existente, incluindo mudanças de gradeamento e 

portão; demolição parcial de anexo, reconstrução de muro em novo alinhamento na Rua 

dos Eucaliptos, conforme consta da ficha anexa (Anexo 10) elaborada pelos nossos 

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

aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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26 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º. DE 

JANEIRO � CEDÊNCIA 37,00M² DE TERRENO DO SR. JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA 

GUERRA 

 
 
317 - Para Beneficiação da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 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 António Pereira Guerra, que confronta a Norte com Lote 5, a Sul 

com Rua 7, a Nascente com Lote 5 e a Poente com Lote 3, registado na Conservatória do 

Registo Predial com o nº. 10785. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno (37,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida 

a reconstrução de muro igual ao existente, incluindo mudança de caixa de contador, caixa de 

correio, caixa de gás (não executar abertura para a cancela junto ao portão grande); execução de 

passeio interno igual ao existente (entre 0,50m a 0,80m de largura), colocar terra vegetal no 
jardim. 
 

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

parcela de terreno de 37,00m², do prédio de que é dono José António Pereira Guerra, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 10785, que confronta a Norte 

com José António Pereira Guerra, a Sul com Rua António Matos Bonita, a Nascente com 

Rua António Matos Bonita e a Poente com Rua António Matos Bonita, para Beneficiação 

da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, que passa a integrar o domínio 

público, obrigando-se à reconstrução de muro igual ao existente, incluindo mudança de 

caixa de contador, caixa de correio, caixa de gás (não executar abertura para a cancela 

junto ao portão grande); execução de passeio interno igual ao existente (entre 0,50m a 

0,80m de largura), colocar terra vegetal no jardim, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 11) 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. 

 



27 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia seis de Maio de dois mil e nove, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.398.587,59 � (dois 

milhões, trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e sete euros e cinquenta e 

nove cêntimos). 
 

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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. APOIO À ASURPI PARA XI ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS 

 

2. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 2009 � APOIO FINANCEIRO ÀS 

ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

 

 





 

1 - APOIO À ASURPI PARA XI ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS 

 

 
318 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº4/2009 de 07.05.2009 do sector cultural da 

Divisão de Cultura e Património Histórico, relativamente ao pedido de apoio financeiro para 
fazer face às despesas inerentes ao XI Encontro de Grupos Corais que vai decorrer nas 

instalações do Sport Império Marinhense no próximo dia 17 de Maio.  
  

Analisado o pedido e tendo em conta que este evento tem merecido o apoio da autarquia nas 
edições anteriores e que o seu impacto junto da população idosa, delibera, ao abrigo da alínea 

b) do nº4 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, atribuir um subsídio no valor de 500,00� (quinhentos euros) 

à ASURPI - Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos, com sede 

na Rua 18 de Janeiro, nº13, 2430 � 256 Marinha Grande, com o contribuinte nº 502 870 

419 para apoio às despesas com a realização do XI Encontro de Grupos Corais. 

 

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

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

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

devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2009-A-138. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 2009 � APOIO FINANCEIRO ÀS 

ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

 
319 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº01/2009 datada de 31.03.09 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre um conjunto de propostas 
apresentadas pelas colectividades para realização de várias actividades, em que solicitam 
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pedidos de apoio financeiro, entre outros, para ajudar à dinamização das mesmas, e dado o 

impacto destas actividades na população do Concelho, a sua influência na dinamização cultural 

e o interesse demonstrado no enriquecimento do programa oficial das Comemorações do 25 de 

Abril 2009, 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, a atribuição dos apoios financeiros constantes às colectividades que constam no 

quadro que se segue. 

 

Colectividade Actividades 

Nº 

aprox. 

pax 

Apoio  

CMMG 

2009 

 

NIF 

Ass. Cultural e Recreativa da 
Comeira 

Bandas+Judo+Ballet+torneio futebol 
140 

750,00 
500787654 

Ass. Paraquedistas Pinhal do Rei 
Saltos de Paraquedismo 
 

5 
1500,00 

 
503377643 

Clube de Caça e Pesca de Vieira 

de Leiria 
Torneio de Tiro 
Torneio de Pesca à enguia 

110 500,00 
502222050 

Clube Desportivo da Garcia Torneio Futebol Infantil 80 500,00 501395369 

Futebol Clube "Os Belenenses" 
Futebol Feminino + Veteranos + 
Escolinhas 

60 
300,00 

 
501124683 

 

 
TOTAL 

 

3550,00� 

 

 

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 despesa está prevista na rubrica 040701 da acção 2009-A-99 do PAM para o corrente 

ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 






A reunião foi interrompida pelas 16,45 horas, tendo sido retomada pelas 17,30 horas, para 
atendimento público. 



 




ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir 

das 17,30 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 07/05/2009 

Acta n.º 11 

 

 26 

dos diplomas citados), tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores 

Sérgio Moiteiro, Dr. João Marques Pedrosa, Sr. Artur de Oliveira e Dr. Álvaro Pereira, 

os seguintes munícipes: 

 
 

1 � D. Maria Fernanda da Silva Letra Pereira, residente na Rua Aquilino Ribeiro, Nº 28 � 

Portela � Marinha Grande, que pretende apresentar um assunto que se arrasta há 3 anos 

relativo a um muro e a uma ponte por cima do ribeiro para dar acesso à sua propriedade. 
Já apresentou este assunto ao Sr. Vereador Sérgio Moiteiro no dia da reunião pública de 

12/02/2009, pretendendo agora mais informações. 
 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro fez a leitura da informação técnica do Chefe da DLOP � 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, sobre os procedimentos a efectuar 

relativamente à construção do muro na sua propriedade bem como à construção do passadiço. 
Resumidamente, em relação ao muro deverá a requerente apresentar pedido junto da entidade 

competente (Ministério do Ambiente), em relação ao passadiço tal é inviável, pelas razões 

apontadas na citada informação. 
 
A munícipe disse não concordar com o teor da referida informação, uma vez que julga que só 

ela é que não pode fazer um muro, e que todos os seus vizinhos já fizeram, pensa mesmo que é 

má vontade da Câmara em lhe resolver o seu problema. 
Colocou ainda uma segunda questão: sobre o apartamento que teve na Praia da Vieira, sobre 
um bar, e que foi obrigada a permutar por um apartamento na Marinha Grande, uma vez que 
devido ao ruído do bar não podia lá viver nem conseguiu vendê-lo. Entende que a Câmara, ao 

não lhe ter resolvido na altura este problema, lhe estragou a sua vida e a da sua família. 
 
O Sr. Presidente respondeu dizendo que já não é a primeira vez que a Sr.ª coloca esta questão, 

e que já lhe foi dada resposta por escrito. Apesar da situação remontar a anteriores executivos, 

julga que todos os aspectos legais foram devidamente acautelados. 
Em relação à primeira questão, a informação lida pelo Sr. Vereador vai ser enviada por escrito, 

dado que existe um requerimento que tem de ser respondido. 
Sobre os muros vizinhos terão que ser levantados todos os processos de licenciamento para 
verificar se todos os procedimentos legais foram cumpridos. 
 

 

2 - Maria de Araújo Rodrigues Moreira, residente na Rua dos Loureiros, n.º 7, Comeira, 

Marinha Grande, que pretende esclarecimentos sobre o saneamento da rua onde reside. Diz 
que o assunto é do conhecimento da Secção de Águas e Saneamento, e que o pedido para a 

instalação do saneamento já foi feito pelos moradores há cerca de 10 anos. Até agora não foi 

feito o saneamento nem os moradores obtiveram qualquer resposta. 
 

Apesar de inscrita, a munícipe não esteve presente. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

320 - 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 18,10 

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 

 
 
 

 

 


