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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

seis de Março de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Março 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:  
 

 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 15,05 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa não esteve presente por se encontrar 

a acompanhar o Sr. Governador Civil no exercício das suas funções de Chefe de Gabinete. 
 
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  3839/08   PC N.º 387/08- PAULO JORGE CARPINTEIRO SILVA VAZ 

 

2. REQ Nº 591/09   PC N.º - 559/04 � RODRIGO ALEXANDRE SILVA MORGADO 

 

3. REQ Nº 566/09   PC N.º� 05/07 - LUNETO-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA.  

 

4. REQ Nº 3082/08 � PC N.º  20/07� ANTÓNIO BARROS 
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5. REQ : 2685/08  � PC N.º  574/07 - ADELINO DOMINGUES GIL 

 

6. REQ:  822/02   � PC N.º  173/02  � PEREIRA COSTA E GAMEIROS, LDA. 

 

7. REQ: 594/09 � PC N.�  1151/99 - CAIXA DE CRÈDITO AGRÍCOLA MÚTUO 

DE POMBAL 

 

8. REQ Nº 995/08 :� PC N.º  101/07 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 

 

9. REQ Nº 641/09:� PC N.º� 24/08 - G.C.T. - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA 

 

10. REQ Nº 1892/08 � PC N.º123/08 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVO CASAL GALEGO   

 

11. REQ  Nº494/09� PC N.º 37/09 � GALLOVIDRO, SA 

 

12. REQ Nº 3531/04� PC N.º 74/01 � NORMAX-FÁBRICA DE VIDROS 

CIENTIFICOS, LDA 

 

13. REQ  Nº416/09� PC N.º313/08  � ANTÓNIO PESCADA SOUSA 

 

14. REQ Nº704/09� PC N.º1302/97 � IMATLANTICO-EMPREEDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS, LDA. 

 

15. ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UMA REDE DE 

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO A APRESENTAR À UNIÃO 

EUROPEIA E LIDERADA EM PORTUGAL PELO INSTITUTO MARQUÊS DE 

VALLE FLOR. 

 

16. ADAE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALTA 

ESTREMADURA � PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA A DINAMIZAÇÃO LOCAL DO CENTRO DE 

INFORMAÇÃO EUROPE DIRECT 

 

17. ABONO PARA FALHAS. RESTITUIÇÃO DAS CAUÇÕES PRESTADAS AO 

ABRIGO DOS ARTIGOS 16.º E 17.º DO DECRETO-LEI N.º 247/87, DE 17 DE 

JUNHO. 



18. 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. AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2009 � 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
 

20. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
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21. PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �OCEANO BAR� 

 

22. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES � 

ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
 

23. PROCESSO DE SELECÇÃO DOS CANDIDATOS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-

NOCTURNO 
 

24. HASTA PÚBLICA. PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. 

ESPAÇO DE VENDA. 
 

25. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

26. RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 

27. AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - RECTIFICAÇÃO 
 

28. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 139,80M² DE 

TERRENO DE ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA/MARIA DE JESUS FRIAS 

DA COSTA 

 

29. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 13,11M² DE 

TERRENO DO SR. DAVID GOMES BATISTA 

 

30. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 31,82M² DE 

TERRENO DO SR. ETUR OLIVEIRA GAMA  
 

31. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA DE TERRENO DOS 

SENHORES ANTÓNIO DA SILVA FELICIANO/JOAQUIM ROSA DUARTE 

 

32. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 22,72M² DE 

TERRENO DO SR. FERNANDO GOMES JOAQUIM 
 

33. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 14,39M² DE 

TERRENO DE JOSÉ LEAL/MARIA DO CARMO GONÇALVES SIMÕES 
 

34. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 7,50M² DE TERRENO 

DO SR. FERNANDO DOMINGUES JUBILÉU 

 
35. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 25,50M² DE 

TERRENO DO SR. FERNANDO DOMINGUES JUBILÉU 
 

36. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 1 006,29M² DE 

TERRENO DO SENHOR MANUEL ALEGRE CALADO 
 

37. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 44,24M² DE 

TERRENO DA SRª. D. MARIA DE JESUS BONITA FRANCO  
 

38. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 15,79M² DE 

TERRENO DA SRª. D. MARIA ADELAIDE COSTA RIBEIRO PEDRO SILVA 
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39. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 11,64M² DE 

TERRENO DA SRª. D. MARIA ADELAIDE COSTA RIBEIRO PEDRO SILVA 
 

40. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 615,50M² DE 

TERRENO DA SRª.  D. MARIA ANTONIETA DOMINGUES VAZ FERREIRA 
 

41. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 27,50M² DE 

TERRENO DA SRª. D. ODETE CONCEIÇÃO RIBEIRO BARROCA 
 

42. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 24,18M² DE 

TERRENO DO SR. VÍTOR MANUEL MARTINS DOMINGUES 

 

43. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 20,88M² DE 

TERRENO DO SR. VÍTOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 
 

44. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 18,90M² DE 

TERRENO DO SR. ANTÓNIO DIONÍSIO DOS SANTOS 
 

45. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 598,50M² DE 

TERRENO DA SENHORA LISETA HENRIQUES SILVA ROLDÃO (VIÚVA 

DE JOSÉ MARIA ROLDÃO) 
 

46. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 749,80M² DE 

TERRENO DA SENHORA LISETA HENRIQUES SILVA ROLDÃO (VIÚVA 

DE JOSÉ MARIA ROLDÃO 
 

47. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 1 101,129M² DE 

TERRENO DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA CUSTÓDIO 

MORAIS FONT 
 

48. BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 120,00M² DE 

TERRENO DO SR. JOAQUIM PAIS/JOSÉ MANUEL DA SILVA FERREIRA 

RATO 
 

49. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 42,00M² DE 

TERRENO D0 SR. MANUEL GASPAR HENRIQUES 
 

50. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 22,00M² DE 

TERRENO DA SRª.  MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ NUNES SIMÕES 
 

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

TERRENO DA SRª.  MARIA ARMINDA PEREIRA SIMÕES 
 

52. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 29,00M² DE 

TERRENO D0 SR. ANTÓNIO BENTO DOMINGUES 
 

53. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA DE 26,00M² DE 

TERRENO D0S SRS. JOAQUIM LOPES LOBO E LUCÍLIA LAMEIRO 

MONTEIRO 
 

54. APOIO À ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE 
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55. APOIO AO SPORT IMPÉRIO MARINHENSE NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL NO CONCELHO 
 

56. PROPOSTA DE COBRANÇA COERCIVA DE DÍVIDA REFERENTE A 

RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL, A CARLOS ALBERTO SOUSA 

MARQUES, RESIDENTE NA RUA DAS OLAIAS, LOTE D, 2º ESQ., PORTELA 

� 2430 MARINHA GRANDE 
 

57. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA DE ARRENDATÁRIO DO MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE 
 

58. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A 

INQUILINA RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA, BLOCO 9 

RÉS-DO-CHÃO DIREITO, CASAL DE MALTA � MARGARIDA ALEXANDRA 

CARDOSO SILVA 
 

59. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À DELEGAÇÃO DISTRITAL DA ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE DEFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA 2009. 
 

60. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 

TERCEIRA IDADE 

 

61. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 
 

62. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E 

RECREIO 1.º DE JANEIRO PARA OFERTA DE LANCHES GRATUITOS AO 

IDOSOS PERTENCENTES AO GRUPO �CONVIVER CONVIVENDO� 
 

63. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

COM O FUNCIONAMENTO DO GABINETE MÉDICO PARA O CORRENTE 

ANO 

 

64. COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

CONCELHO ANO LECTIVO 2008/2009 - ANULAÇÃO DE GUIAS DE 

COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

 
65. APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 

PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS DE 

INFÂNCIA DO CONCELHO, REFERENTES AO SEGUNDO E TERCEIRO 

PERÍODO / TRIMESTRE DO ANO LECTIVO 2008/2009 

 
66. PEDIDO DE APOIO DE CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE - 

RALLY VIDREIRO 09 

 

67. SUBSIDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS DO GRUPO 

DESPORTIVO CASA DA ÁGUIA COMPETIÇÃO 
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68. SUBSIDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS DO GRUPO 

DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS 

 

69. PEDIDO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA NOS JOGOS 

SURDO OLÍMPICOS 2009 

 

70. PEDIDO DE APOIO PARA PASSEIO DE BICICLETA TODO TERRENO 

(BTT). 

 

71. PEDIDO DE APOIO DE ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE - MUNDIALITO 

2009 
 

72. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA 

REGIÃO DA MARINHA GRANDE � ADESER II, IPSS - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO PARA A CONTINUIDADE DAS ACTIVIDADES 

DESENVOLVIDAS, NO ÂMBITO DOS PROJECTOS OTL � O NOSSO 

MUNDO� E GABINETE MÃO ABERTA 

 

73. ADESER II: SUBSÍDIO PARA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE 

CRIANÇAS E JOVENS CARENCIADOS DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE 

 

74. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E �MOHER � ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE S. PEDRO DE MOEL� COM VISTA À 

UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO 

DE S. PEDRO DE MOEL 
 

75. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

não incluídos na ordem do dia relativos aos pelouros da habitação social e da educação 

e cultura, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que os mesmos serão 

apreciados após os assuntos que constituem a ordem do dia da presente reunião. 
 

 
 ACIMG � Relatório sobre a atribuição de subsídio para a iluminação de Natal � O 

Sr. Presidente informou que já tem na sua posse o relatório relativo à atribuição de 

subsídio à ACIMG para a iluminação de Natal. Contudo, e dado que o assunto havia 
sido abordado pelo Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa, que hoje não se encontra 

presente, propôs, e foi por todos aceite, que o assunto seja agendado e discutido na 

próxima reunião. 
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 Realização de uma tourada na Marinha Grande � em relação à anunciada tourada, 

que se realizará no próximo dia 5 de Abril, no campo do Sport Lisboa e Marinha, e que 

se destina a angariar receitas para este clube, o Sr. Presidente referiu que já chegaram à 

Câmara muitos mail�s de repúdio pela realização deste espectáculo, mas também têm 

chegado mail�s de apoio. A Câmara, face ao que a lei impõe, tem apenas que dizer se o 

pedido preenche ou não os requisitos, e a situação é que está tudo conforme o que é 

exigido. A Câmara acautelou tudo aquilo que tinha que acautelar. 
 
 

 


 
 
A pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que 

necessitam ainda durante a tarde de hoje da comunicação escrita da deliberação tomada pela 

Câmara Municipal relativa ao seu pedido de instalação de parque de diversões, assunto este 

incluído na ordem do dia sob o n.º 22, foi decidido apreciar e votar o referido pedido em 

primeiro lugar, antes dos processos de obras particulares. 
 
Assim: 
 
22 - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES � 

ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 

 
 
166 - Presente requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande, no qual solicita autorização para a instalação de um parque de diversões no 

Parque de estacionamento do Parque Municipal de Exposições para crianças e adultos, no 

período de 28 de Março a 26 de Abril de 2009. 
 
No referido requerimento a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande alega que os proprietários dos equipamentos de diversões contribuirão com o valor de 
4.500,00� (quatro mil e quinhentos euros), que reverterá a seu favor. 
 
Refere ainda que este tipo de evento permitirá obter receitas extraordinárias para fazer face às 

diversas carências de material e equipamento, suprindo desta forma algumas necessidades de 
funcionamento mais urgentes, permitindo-lhe manter o grau de prontidão e capacidade de 

actuação. 
 
A Câmara depois de analisar o referido requerimento e estando sensível às carências nele 

invocadas, e considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande tem assumido um papel relevante e oferecido um inegável contributo no 

apoio à população do concelho, delibera apoiá-la nos termos da alínea a) do nº 4 do art.º 

64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterado e republicado pela Lei 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, cedendo para o efeito o espaço solicitado (Parque de estacionamento do Parque 

Municipal de Exposições), para que nele possam ser instalados os equipamentos de 

diversão, no período de 28 de Março a 26 de Abril 2009. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 


 
 
 
1 - REQ Nº   3839/08   PC N.º 387/08- PAULO JORGE CARPINTEIRO SILVA VAZ 

 
LOCAL: RUA ESQUERDA, ALMOINHA VELHA-MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 

 

167 - Presente requerimento de Paulo Jorge Carpinteiro Silva Vaz, residente na Rua Esquerda, 
n.º 28, Almoinha Velha, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande, a solicitar a 

aprovação do projecto de arquitectura referente à construção de uma moradia unifamiliar e 

muros de vedação, sita na Rua Esquerda, Almoinha Velha, Freguesia da Moita e Concelho da 
Marinha Grande. 
 

Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir, com os seguintes condicionalismos:  

 

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

seguintes elementos:  

 

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

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

04/09;  

 

b) Planta de implantação, à escala 1/200, prevendo a representação de proposta de 

passeio, com 1,60m de largura, na extensão total do prédio confinante com a Rua 

Esquerda, a iniciar-se a 3 m do eixo actual do referido arruamento, e a 

delimitação/menção da área final do prédio e área total cedida ao domínio público. 

 

2. Execução do passeio, na extensão total do prédio confinante com a Rua Esquerda, 

condicionada ao cumprimento integral do descrito na alínea b), do n.º 1;  

Os materiais a aplicar no passeio devem de ser idênticos aos da envolvente, ou seja 

lancil de betão de 0,13x0,22m e pavê rectangular de 0,20x0,10x0,06m, devendo o 

requerente fazer o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 

Prevê-se que o espelho do lancil seja de 0,14m acima do pavimento, devendo rebaixar 

para 0,06 m na entrada da garagem numa distância de 3,50m. Na execução dos 

passeios deve ser considerada a colocação de película de plástico preto entre a camada 

base e a almofada de assentamento de modo a evitar o crescimento das ervas. 

 

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

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 
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06 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04 de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98; 

 

4. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente rebocados e 

pintados. O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80 

m, podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70 m, 

de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do Art.º 3º do RMEU. No muro 

entre estremas, quando confinante com espaço público, deverá aplicar-se a alínea 

anterior numa extensão de até 1.5 m, a contar do limite do passeio, não podendo 

exceder, no restante perímetro, a altura de 1.8 m;  

 

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

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

implantação; 

 

6. Aquando da conclusão, pelo construtor, das redes prediais de águas e saneamento, ou 

seja, no tapamento dos roços das redes prediais e das valas, deverá o requerente 

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

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

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

estruturas públicas.  

  

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

isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ Nº 591/09   PC N.º - 559/04 � RODRIGO ALEXANDRE SILVA MORGADO 

 
LOCAL: RUA DA CERRADA, MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, ANEXOS E MUROS 

DE VEDAÇÃO 

 

 

168 - Presente requerimento de Rodrigo Alexandre Silva Morgado, residente na Rua da 
Charnequinha, n.º 32, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande, a solicitar a 

aprovação das alterações referentes à construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros 
de vedação, sita na Rua da Cerrada, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Moradia, Anexo e Muros, 

aprovado por deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 02/12/2004, com 
posterior alteração aprovada por deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 

30/10/2008. 
   
Presentes Projectos de Especialidades referentes ao Projecto de Arquitectura inicial, aprovados 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 07/10/2005. 
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Presente Informação Técnica que atesta estarem, os Projectos de Especialidades apresentados, 
referentes ás alterações efectuadas à arquitectura, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Construção de Moradia, Anexo e Muros, por se verificar que as mesmas continuam a 

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

condicionalismos: 

 

1. Apresentação de pormenor da fossa estanque com o dimensionamento adequado; 

 

2. Apresentação termo de responsabilidade do autor do projecto de alterações da 

rede de águas residuais domésticas, conforme o Anexo I da Portaria 1110/01, de 

19/09. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 � REQ Nº 566/09   PC N.º 05/07 - LUNETO-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA.  

 
LOCAL: COMEIRA-MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 
 
169 - Presente requerimento de Luneto � Sociedade de Construção, Lda, com sede na Rua 

Principal, n.º 580 � Conqueiros, 2425-828, Souto da Carpalhosa, a solicitar a aprovação das 

alterações referentes à construção de um edifício habitacional e muros de vedação, sita na 

Comeira, Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Bloco Habitacional, aprovado 
por deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 15/11/2007. 
 
Presente Alvará de Licença de Construção n.º 339/07, válida até 01/12/2009. 
   
Presente Informação Técnica que atesta estar o Projecto de Alterações referente ao Projecto de 
Arquitectura aprovado, relativo ás alterações efectuadas durante o decorrer da obra, apto a 

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

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

licenciamento inicial, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentar Projecto de Alterações ao Projecto de Estabilidade, face ás alterações 

verificadas ao nível estrutura da cobertura; 

 

2. Não existindo alterações significativas na localização e número de aparelhos 

sanitários e restantes equipamentos, alimentados pela rede de águas, não prevendo 

um aumento de caudal, poderá dispensar-se a apresentação de Projecto de 

Alterações das Redes de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 
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Domésticas. No entanto, caso se verifiquem alterações significativas em obra, não 

previstas nos respectivos Projectos aprovados, deverá entregar Projectos de 

Alterações ás respectivas especialidades; 

 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

4 - REQ Nº 3082/08 � PC N.º  20/07� ANTÓNIO BARROS 

 
LOCAL: SALGUEIRO �MARINHA GRANDE  

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 

 

170 - Presente requerimento de António Barros, residente na Estrada de S. Pedro, n.º 135, 

Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à construção de 

um edifício habitacional e muros de vedação, sito no Salgueiro, Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente ao pedido de licenciamento da Construção de um 

Edifício de Habitação e Muros de Vedação, a levar a efeito no lugar do Salgueiro, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande.  
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços que atestam que o Projecto de Arquitectura em 

referência, se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura referente à Construção de um Edifício Habitacional e Muros de Vedação, 

nas seguintes condições: 

 

1. Apresentação de Termo de Responsabilidade do Técnico que subscreve o Projecto 

de Arquitectura descriminando, designadamente, as normas técnicas gerais e 

específicas de construção, conforme o Anexo I da Portaria 1110/01, de 09/09; 

 

2. De acordo com a informação dos serviços da DIRM, recomenda-se que na 

elaboração do projecto de especialidades de abastecimento de água e drenagem de 

águas residuais domésticas e pluviais, se preveja a ligação destas redes ás infra-

estruturas localizadas na Rua da Figueira; 

 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis, nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-

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

177/01, de 4 de Junho; 

 

4. 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;  

 

5. Os muros de vedação deverão ser executados em alvenaria, devidamente 

rebocados e pintados, nas seguintes condições: 

 

i) O muro confinante com a via pública não poderá exceder a altura de 0.80m, 

podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura máxima de 0.70m, de 

acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas. 

 

ii) Os muros de vedação situados entre estremas, não poderão exceder a altura de 

1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, quando confinante com 

o espaço público, aplicar-se o determinado na alínea anterior, numa extensão até 

1,50m, a contar do limite do passeio, de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da alínea x) 

do art. 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  

 

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

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

implantação. 

 

7. Aquando da conclusão, pelo respectivo construtor, das redes prediais de água e 

saneamento, ou seja, no tapamento dos roços das redes prediais e das valas, deverá 

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

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

conformidade com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas 

redes às infra-estruturas públicas.  

 

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

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

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ : 2685/08  � PL N.º  574/07 - ADELINO DOMINGUES GIL 

 
LOCAL: RUA ANTONIO BAPTISTA FILHO, LOTE 7 � COMEIRA � MARINHA 

GRANDE 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO URBANO - ALVARÁS NºS 2/97 E 

12/97 

 

 

171 - Presente requerimento de Adelino Domingues Gil, residente na Travessa do Lagoeiro, n.º 
12, Amor Leiria, a solicitar a alteração à operação de loteamento urbano com os alvarás n.º 

02/97 e 12/97, sito na Rua António Batista Filho, Lote 7, Comeira, Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/03/2009 

Acta n.º 07 

 

 14 

Aprovar alteração à operação de loteamento com alvarás n.º 02/97 e 12/97, 

designadamente ao Lote 7, com 255 m2, inscrito sob o n.º 18258 e descrito sob o n.º 11062, 

com a rectificação da sua área e configuração e rectificação da área do domínio público 

em resultado de rectificação à área de passeio.  

 

Assim, o lote 7 e o domínio público passam a ter as seguintes áreas: 

  

           - Lote 7, com a área de 237,30 m2; 

           - Integra o domínio público a área de 1.244,70 m2, tendo o arruamento 737,00 m2, 

o passeio 367,70 m2 e a gare de estacionamento 140,00 m2.  

 

A presente alteração não produz qualquer efeito sobre as restantes condições do Lote 7 e 

sobre os restantes lotes, mantendo-se as condições patentes nos projectos e respectivos 

alvarás. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 � REQ:  822/02   � PC N.º  173/02  � PEREIRA COSTA E GAMEIROS, LDA. 

 
LOCAL: BERGIEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO HABITACIONAL,COMERCIAL 

E  DE SERVIÇOS 

 

 

172 - Presente requerimento de Pereira Costa e Gameiros, Lda, com sede na Av. Vitor Gallo, 
n.º 83 C, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à 

construção de um edifício habitacional, comercial e de serviços, sito nas Bergieiras, Marinha 

Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1, alínea b) do n.º 2 

e n.º 5 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, designadamente por: 

 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

 

a) Artigo 73.º do RGEU relativamente à disposição de vãos de iluminação em vários 

compartimentos habitáveis; 

 

b) Artigo 80.º do RGEU atendendo a que os sótãos são acessíveis a partir de escadas 

localizadas no interior dos fogos do piso 4, sendo que aquelas são as únicas escadas 

existentes em cada fogo, não podendo os sótãos serem considerados para fins 

habitacionais, por não apresentarem condições de habitabilidade; 

 

c) N.º 5 do Artigo 21.º do RMEU, dado a rampa de acesso automóvel não prever uma 

curva de transição que estabeleça a ligação com os pisos, numa extensão de 3,50m, 

sendo que a inclinação do plano definido pelas linhas de concordância dessa curva 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/03/2009 

Acta n.º 07 

 

 15 

com a rampa e com o piso não poderá ser superior a metade da inclinação da 

rampa;  

 

d) N.º 2.2 do Artigo 22.º do RMEU pelo facto da faixa de circulação no interior do piso 

de estacionamento, não garantir uma largura mínima de 5,50m; 

 

e) N.º 5 do Artigo 22.º do RMEU, em virtude das gares de estacionamento do piso da 

cave, não apresentarem um comprimento mínimo de 5,50m; 

 

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

incomportável para as infraestruturas ou serviços gerais existentes��, na rua mais 

próxima, registando ainda ausência de infraestruturas de saneamento. 

 

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

100.º e 101.º do C.P.A., sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 � REQ: 594/09 � PC N.�  1151/99 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE 

POMBAL 

 

LOCAL:COMEIRA MARINHA GRANDE   

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO HABITACIONAL - 

ALTERAÇÕES 

 

 

173 - Presente requerimento de Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Pombal, com sede em 

Pombal, a solicitar a aprovação das alterações aos projectos de arquitectura e especialidades, 

referente à construção de um edifício habitacional, sito na Rua do Corgo, Comeira, Marinha 
Grande. 

 

Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Bloco Habitacional, sito na 

Rua do Corgo sul, Comeira, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de Alvará de Obras de 

Construção inicial n.º 183/2001, com posteriores alvarás emitidos face às várias alterações 

ocorridas durante a execução da mesma; 
 
Presente auto elaborado pela Comissão de Vistorias, relativo à vistoria efectuada à obra em 

18/06/2008, referindo desconformidades face aos projectos aprovados; 
 
Presentes pareceres técnicos que atestam que as alterações apresentadas, executadas no 

decorrer da obra, se encontram aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou deferir as alterações requeridas aos Projectos de 

Arquitectura e Redes de Distribuição de Águas e Drenagem de Águas Residuais 

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

serviram de base ao licenciamento inicial, nas seguintes condições: 
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1. Eliminar tubo de drenagem de águas pluviais existentes no lancil, realizando a 

drenagem das águas provenientes das caleiras, directamente para os espaços 

ajardinados, existentes nos logradouros das construções; 

 

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. 

 

 

8 � REQ Nº  995/08 :� PC N.º  101/07 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 

 
LOCAL: RUA ALEXANDRE HERCULANO- MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL E COMERCIAL 

 

Processo retirado da ordem do dia. 

 

 

9 - REQ Nº 641/09:� PC N.º� 24/08 - G.C.T.-SOCIEDADE IMOBILIARIA,SA 

 
LOCAL: ESTRADA DA NAZARE � AMIEIRINHA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL E DE 

SERVIÇOS  
 
Processo retirado da ordem do dia. 

 

 

10 � REQ Nº  1892/08 � PC N.º123/08 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA CASAL GALEGO   

 

LOCAL: RUA CLUBE DESPORTIVO DE CASAL GALEGO, Nº5-A- MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LICENCIAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E DESPORTIVA E ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO  
 
 

174 - Presente requerimento da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, com 

sede na Rua do Clube Desportivo de Casal Galego, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do 

projecto de arquitectura referente à alteração do edifício sede da Associação Social Cultural e 

Desportiva de Casal Galego, sito na Rua acima indicada. 
 

Presente Processo de Obras n.º 21/94, referente ao licenciamento das alterações ao edifício sede 

da colectividade, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em 15/12/1994 e 15/05/1997 e 
projectos complementares aprovados em 24/05/1995, 30/06/1996 e 18/09/1997, a que 
correspondeu o alvará de licença de construção com o n.º 834/97, de 20/11/1997. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/03/2009 

Acta n.º 07 

 

 17 

 
Presente Projecto de Arquitectura relativo às obras de alteração do edifício sede da Associação 

Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, situado na Rua do Clube Desportivo de Casal 
Galego, Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à alteração do edifício sede da Associação Social Cultural e 

Desportiva de Casal Galego, 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, da Planta de Arranjos Exteriores actualizada, 

relativamente às alterações e ampliações introduzidas no presente projecto de 

arquitectura. 

 

Mais deliberou informar a colectividade requerente do seguinte: 

 

1. O início de actividade nas instalações desportivas carece de alvará de licença de 

funcionamento a emitir pelo Instituto do Desporto de Portugal, I.P., nos termos do n.º 

1, do artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro. 

 

2. Deverá ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de Maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14 de Abril, no que 

respeita às condições técnicas de segurança a observar na concepção, instalação e 

manutenção de equipamentos desportivos, tais como balizas e equipamentos de 

basquetebol. Deverá verificar-se o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 385/99, 

de 28 de Setembro, no que respeita à responsabilidade técnica, seguro de riscos 

pessoais e regulamento de utilização. 

 

3. A actividade de restauração e bebidas fica sujeita ao regime de declaração prévia 

previsto no Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - REQ  Nº494/09� PC N.º 37/09 � GALLOVIDRO, SA 

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

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO À CENTRAL ELECTRICA E CENTRAL DE 

COMPRESSORES 

 

 

175 - Presente requerimento de Gallovidro, S.A. com sede na Rua Vieira de Leiria, a solicitar a 
aprovação do projecto de arquitectura referente à alteração de um edifício industrial sito na Rua 
Vieira de Leiria, n.º 1, Marinha Grande. 
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Presente Processo de Obras com o n.º 102/07 relativo à alteração de unidade industrial e 

construção de central eléctrica e central de compressores, onde consta projecto de arquitectura 

aprovado em Reunião de Câmara de 08/03/2007 e projectos complementares de especialidades 

aprovados em Reunião de Câmara de 24/01/2008, a que correspondeu alvará de licença de 

construção com o n.º 74/08, de 27/03/2008. 
 
Presente Projecto de Arquitectura de alteração a central eléctrica e central de compressores da 

unidade industrial Gallovidro, S.A.. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à alteração 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 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. 

 
 

12 - REQ  Nº 3531/04� PC N.º 74/01 � NORMAX-FÁBRICA DE VIDROS 

CIENTIFICOS,LDA 

 
LOCAL: CRUZES � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 

 

 

176 - Presente requerimento de Normax � Fábrica de Vidros Científicos, Lda, a solicitar a 

emissão da autorização de utilização de um armazém, sito nas Cruzes Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Armazém, registando as 
seguintes fases: 
 

1. Aprovação do Projecto de Arquitectura, ocorrido por Deliberação de Câmara 

realizada em 20/12/2001, comunicado através do Ofício n.º 00011, de 07/01/2002, 

referindo: 
 
�Deferir, condicionada a: 

1 � Apresentação, no prazo de 180 dias, dos projectos de especialidades aplicáveis 

nomeadamente de redes de águas, esgotos, estabilidade, ITED, e 5 fichas electrotécnicas 

com as respectivas plantas, previstas no n.º 3 da Portaria 1115-B/94 de 15/Dez.; 

2 � Comprovar ter as necessárias autorizações da D.R.A.O.T.C. para a realização da 

obra.� 

 
2. Aprovação dos Projectos de Especialidades, ocorrida por Despacho do Vereador do 

Urbanismo, datado de 31/05/2002, comunicado através do Ofício n.º 01313, de 

11/06/2002, referindo: 
 
�Deferido com os seguintes condicionalismos: 
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Deverá prever um sistema de hidratantes de acordo com os artigos 54 e 55 do D.R. 23/95. 

A Baixada que irá abastecer o sistema de hidratantes deverá ser independente da que irá 

abastecer o armazém. 

Mais informo que deverá requerer por escrito o alvará de licença de construção no prazo 

de um ano, devendo apresentar para o efeito a Apólice de seguros actualizada 

acompanhada do último recibo, alvará de construção civil, termo de responsabilidade do 

técnico pela execução da obra com assinatura reconhecida, livro de obra com termo de 

abertura devidamente preenchido e novo termo do autor do projecto do ITED, elaborado 

nos termos do Decreto-Lei n.º 445/91, e Decreto-Lei n.º 250/94, de 15/10.� 

 
3. Emissão do Alvará de Obras de Construção, ocorrida em 18/09/2002, com prazo de 

conclusão das obras até 13/09/2003, referindo como condicionalismo à execução da 

obra: 
 
�Deve dar cumprimento ao Ofício n.º 00011, de 07/01/2002.� 

 
Presente requerimento datado de 31/07/2003, a solicitar a emissão da Autorização de Utilização 

do Armazém, concluído em 09/05/2003, propondo o pagamento à Câmara Municipal da 
comparticipação do valor de 1.750,00� (mil setecentos e cinquenta euros), referente à 

pavimentação da Rua Alves Cruz, na zona contígua ao referido armazém.  
 
Presente Informação Técnica dos Serviços, referindo que a Câmara Municipal não estabeleceu, 
aquando do licenciamento referido, qualquer condicionalismo inerente à execução da 

pavimentação da Rua Alves Cruz, conforme estipula o artigo 57.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pela 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou emitir a Autorização de Utilização requerida, aceitando a 

comparticipação de 1.750,00� (mil setecentos e cinquenta euros) referente à pavimentação 

da Rua Alves Cruz, correspondente à zona contígua ao armazém licenciado.  

 

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

Vereador Artur de Oliveira. 

 
 

13 - REQ  Nº416/09 - PC N.º313/08  � ANTÓNIO PESCADA SOUSA 

 
LOCAL: RUA DA ZONA INDUSTRIAL-MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 

 

177 - Presente requerimento de António Pescada Sousa e Outros, residente na Avª Nª Srª da 

Nazaré, n.º 78, Calços, Martingança, a solicitar a dispensa da apresentação de novo 

licenciamento industrial, referente à alteração de uma unidade industrial, sita na Zona 

Industrial, da Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/03/2009 

Acta n.º 07 

 

 20 

Presente Processo n.º 99/1999, referente à Ampliação de um Edifício Industrial, localizado na 

Rua da Zona Industrial, Freguesia da Moita, licenciado pela Câmara Municipal de Alcobaça, 

em 21 de Abril de 1999, ao qual foi atribuído nesta Câmara Municipal, Processo n.º 299/05; 
 
Presente Projecto de Ampliação da referida Unidade Industrial, apresentado junto do Ministério 

da Economia, deferido por despacho de 19 de Dezembro de 2000;   
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

Unidade Industrial, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara datada de 12 de 

Fevereiro de 2009. 
   
Presente Informação Técnica que refere que as alterações licenciadas, aprovadas por 

Deliberação tomada em reunião de Câmara datada de 12 de Março de 2009, dispensam a 

apresentação de novo Licenciamento Industrial a emitir pela entidade coordenadora, tendo em 
conta que as alterações em causa (inferiores a 20%), se enquadram ao abrigo da alínea e) do 
artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou revogar o ponto um expresso na 

Deliberação recaída sobre o requerimento em referência, tomada em reunião de Câmara 

realizada em 12 de Março de 2009, por se verificar que o processo já dispõe do respectivo 

Licenciamento Industrial, emitido pelo Ministério da Economia, deferido por Despacho 

datado de 19 de Dezembro de 2000, dispensando-se assim nova apresentação, tendo em 

conta que as alterações em causa, se enquadram ao abrigo da alínea e) do artigo 6.º do 

Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

14 - REQ Nº 704/09� PC N.º 1302/97 � IMATLANTICO-EMPREEDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS, LDA. 

 
LOCAL: ÁGUA DE MADEIROS � MARINHA GRANDE  

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO A OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 
178 - Presente requerimento de IMATLANTICO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

E TURÍSTICOS, LDA, titular do Processo n.º 1302/97, referente ao licenciamento da 

Construção de Conjunto Habitacional, sito no lugar de Água de Madeiros, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação das alterações a introduzir às infra-
estruturas realizadas (Obras de Urbanização), por forma a poderem ser recepcionadas 

provisoriamente; 
 
Presente anterior Deliberação tomada em Reunião de Câmara, datada de 12 de Fevereiro de 
2009, recaída sobre o requerimento n.º 2349/08, de 01/08/2008, tendo a Câmara deliberado Não 

Recepcionar Provisoriamente as Obras de Infra-estruturas, pelo facto das mesmas não se 

encontrarem concluídas e executadas de acordo com o projecto aprovado, conforme referido no 
respectivo Auto da Comissão de Vistorias; 
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Presentes Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os elementos apresentados, aptos 

a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as alterações apresentadas ao 

projecto das Obras de Urbanização em referência, e respectivo orçamento, com os 

seguintes condicionalismos: 

 

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

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

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, no valor de 4.116,00� 

(quatro mil cento e dezasseis euros); 

 

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

consequência da execução da obra. 

 

Deliberou ainda, nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, estabelecer um prazo de 

execução de 30 dias para a realização das referidas obras. 

 

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

Técnicos competentes. 

 

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.  

 
 
15 - ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UMA REDE DE 

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO A APRESENTAR À UNIÃO 

EUROPEIA E LIDERADA EM PORTUGAL PELO INSTITUTO MARQUÊS DE 

VALLE FLOR. 
 
 
179 - Presente mail datado de 17-03-2009 do Instituto Marquês de Valle Flor, convidando a 

Câmara Municipal a aderir como parceira a um novo projecto de criação de uma Rede de 

Cooperação para o Desenvolvimento, envolvendo outras entidades e cidades europeias, com 
vista à apresentação de uma candidatura à União Europeia, solicitando resposta até ao final da 

passada semana, dia 20 de Março. 
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Presente informação do GRIC-Gabinete de Relações Institucionais e Cooperação, subscrita 

pelo Técnico Superior de Relações Internacionais, Dr. Luís Barreiros, datada de 18-03-2009 
sobre o assunto. 
 
Presente ainda despacho do Sr. Presidente da Câmara n.º 35/GAP/2009, datado de 19-03-2009, 
que passamos a transcrever: 

�Presente informação n.º 02/09/I/350/2009, do GRIC-Gabinete de Relações 

Institucionais e de Cooperação, subscrita pelo Técnico Superior de Relações 

Internacionais, Dr. Luís Barreiros, dando conta do convite que foi endereçado à Câmara 

Municipal pelo Instituto Marquês de Valle Flor, a maior ONG portuguesa, para integrar 
como parceira, um projecto de Cooperação para o Desenvolvimento a apresentar à 

União Europeia, visando a criação ��de uma rede de formação para a partilha de 

informação e experiências nesta matéria, que deverá envolver ainda outras entidades 

parceiras na Europa como, na Galiza, na Alemanha (Stutgart), por exemplo)�. 

 

No âmbito da parceria que não implica a assumpção de encargos financeiros é-nos 
solicitada, eventualmente, a participação em encontros, a organização de 

sessões/debates ou a facilitação e apoio à disseminação de informação produzida a este 

nível, junto de escolas ou associações recreativas ou culturais, procurando sensibilizar a 

comunidade civil para as enormes carências e desigualdades a que inúmeros países e 

povos estão sujeitos. 
 
Considerando o grande interesse no estabelecimento de redes para a cooperação que 

melhor permitem o aproveitamento dos recursos, das experiências já desenvolvidas no 

terreno e das sinergias de todos os actores envolvidos em projectos de desenvolvimento 
e cooperação; 
 
Considerando que a participação do município em projectos e acções de cooperação, 

nomeadamente no âmbito da União Europeia carece de deliberação da Câmara 

Municipal nos termos do previsto na alínea f) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
Considerando que o prazo limite de resposta nos foi solicitado até ao final desta semana 

(6ª feira, dia 20 de Março), não sendo possível, por isso, aguardar até à realização da 

próxima reunião camarária, visto que o registo de interesse na parceria tem de ser 

efectuado on-line no site da EU-PADOR, 
 
Ao abrigo da competência que me é conferida pelo art.º 68.º n.º 3 do já citado diploma 

legal, autorizo a constituição da parceria com o Instituto Marquês de Valle Flor, com 

vista à apresentação à União Europeia de um projecto de criação de uma Rede de 

Cooperação para o Desenvolvimento, que muito nos honra e que permitirá a troca de 

informação e experiências com outras entidades europeias que desenvolvem idêntico e 

meritório trabalho nesta área. 
 
O presente despacho deve ser submetido a ratificação da Câmara Municipal na próxima 

reunião deste órgão que se realizará no dia 26 de Março.�. 
 
A Câmara Municipal apreciou e ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 4 

alínea f) e art.º 68.º n.º 3, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
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republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera ratificar a decisão tomada 

pelo Sr. Presidente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - ADAE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALTA 

ESTREMADURA � PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA A DINAMIZAÇÃO LOCAL DO CENTRO DE 

INFORMAÇÃO EUROPE DIRECT 
 
 
180 - Presente comunicação de 23-02-2009 da AMLEI � Associação de Municípios da Região 

de Leiria, com sede na Av. Drº José Jardim, nº 18, 2410-124 Leiria, a propor que a Câmara 

Municipal da Marinha Grande celebre com a ADAE-Associação de Desenvolvimento da Alta 

Estremadura, o Protocolo de Colaboração, cuja minuta se passa a transcrever:  
 

�Protocolo de Colaboração 

 

Preâmbulo 

 

A ADAE, na qualidade de Estrutura de Acolhimento do Centro de Informação EUROPE 

DIRECT da Alta Estremadura, tem por responsabilidade assegurar o cumprimento dos 
objectivos do Centro que são, designadamente: 
 
- Intermediar, ao nível local e regional, a relação entre os cidadãos e entidades representativas 

da sociedade civil do distrito e  a União Europeia;  
  
- Fomentar a aproximação dos cidadãos e da sociedade civil do distrito de Leiria, às questões 

europeias, promovendo a comunicação e o envolvimento nas políticas, nos programas e nas 

actividades da União Europeia. 
 
Na prossecução dos seus objectivos o Centro definiu como estratégia de actuação a constituição 

e dinamização de uma rede de parceiros locais e regionais, representativos dos cidadãos e da 

sociedade civil do distrito de Santarém, visando interacção com os públicos das respectivas 

áreas de actuação ou de influência. 
  
Com vista ao cumprimento dos objectivos acima mencionados e reconhecendo o interesse em 
promover a cooperação recíproca no âmbito da execução das actividades do Centro de 

Informação EUROPE DIRECT da Alta Estremadura,  
 
Entre a  
ADAE, Estrutura de Acolhimento do Centro de Informação EUROPE DIRECT da Alta 
Estremadura, representada por (�), designado por primeiro outorgante, 
 
E 
 
O Município da Marinha Grande, representado pelo Presidente da Câmara, Dr. Alberto 

Filomeno Esteves Cascalho, designado por segundo outorgante, é celebrado o presente 

Protocolo de Colaboração que se rege pelas seguintes cláusulas: 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/03/2009 

Acta n.º 07 

 

 24 

 
1. Atribuições do 1º outorgante 

Ao primeiro outorgante compete, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º I.9 da 

Convenção-Quadro de Subvenção de Funcionamento - �Funções dos Centros de Informação 

EUROPE DIRECT, sob a responsabilidade da estrutura de acolhimento beneficiária�: 
 

a) Assegurar e incentivar o acesso ao Centro de Contacto EUROPE DIRECT; 
b) Fornecer gratuitamente documentação e publicações, bem como material de 

divulgação de interesse relevante para o público-alvo e área de actuação ou de 

influência do segundo outorgante, em suporte de papel ou digital, que sejam 

fornecidas gratuitamente ao primeiro outorgante; 
c) Transmitir informação estruturada sobre legislação, programas, projectos e abertura 

de concursos, oportunidades de parceria e de negócio (partenariado), eventos 

profissionais e outra informação de relevo, através de uma newsletter profissional, de 
acordo com o público-alvo e área de actuação ou de influência do 2º outorgante; 

d) Distribuir informação geral, de actualidade, sobre as actividades, as instituições, as 

políticas e os programas europeus, nas áreas da Educação e Juventude, da Economia, 

e do Desenvolvimento Social, entre outras; 
e) Esclarecer dúvidas e responder a questões relacionadas com temas da União Europeia; 
f) Promover e organizar Acções de Sensibilização sobre temas e questões da União 

Europeia, bem como Conferências, Seminários ou Colóquios, destinados ao público 

em geral e/ou a públicos específicos; 
g) Dinamizar em site próprio, foruns, chats, ou outros processos de interacção e debate. 

 
2. Atribuições do 2º Outorgante 

Ao segundo outorgante compete: 
 

a) Constituir e dinamizar um interlocutor ou uma estrutura local para a difusão e partilha 

de informação relacionada com a União Europeia; 
b) Viabilizar e promover o intercâmbio de informações, contactos, debates, fóruns e 

outras formas de interacção, designadamente veiculados pelas páginas Internet dos 

dois outorgantes e pelos meios e suportes de comunicação do segundo outorgante; 
c) Apoiar e promover as actividades e projectos do Centro de Informação EUROPE 

DIRECT da Alta Estremadura, através dos meios e suportes de comunicação do 

segundo outorgante; 
d) Veicular pedidos ou necessidades de informação e apoio, propostas e sugestões dos 

cidadãos e entidades da sua área de actuação ou de influência, sobre questões, 

programas ou propostas da União Europeia; 
e) Solicitar documentação e publicações de interesse relevante para os cidadãos e 

entidades da sua área de actuação ou de influência; 
f) Colaborar em todas as demais iniciativas ou projectos para os quais venha a ser 

convidado/solicitado pelo primeiro outorgante, no âmbito das actividades do Centro 

de Informação EUROPE DIRECT da Alta Estremadura. 
 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor imediatamente após a sua assinatura e tem validade até 

2012 (de acordo com a Convenção-Quadro celebrada entre a Representação da Comissão 

Europeia em Portugal e a ADAE, sem prejuízo da assinatura anual da Convenção-Específica), 

sendo automaticamente renovado por períodos de um ano, salvo se qualquer das partes o 
denunciar, por escrito, até noventa dias do termo de cada período de vigência.�. 
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A Câmara Municipal apreciou o pedido e reconhecendo o interesse da matéria objecto do 

Protocolo para a população do concelho da Marinha Grande delibera, ao abrigo do 

disposto no art.º 64.º n.º 4 alínea f) 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. 

 

 

17 - ABONO PARA FALHAS. RESTITUIÇÃO DAS CAUÇÕES PRESTADAS AO 

ABRIGO DOS ARTIGOS 16.º E 17.º DO DECRETO-LEI N.º 247/87, DE 17 DE JUNHO. 

 
 
181 - Com a reforma da Administração Pública, o regime de abono para falhas dos 
trabalhadores da Administração Local passou a obedecer a regras diversas das constantes do 

Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho. Desde o passado dia 1 de Janeiro, a atribuição do 

abono para falhas na Administração Local encontra-se regulada pelo Decreto-Lei n.º 4/89, de 6 

de Janeiro (vide artigo 24.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que aprova o Orçamento 

de Estado para 2009- LOE 2009). 
 
Os artigos 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, foram revogados, a 1 de 

Janeiro de 2009, pelo artigo 116.º, al. q) da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro que 
estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações - LVCR ( vide artigos 
118.º da LVCR e 23.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro que aprova o regime de contrato 
de trabalho em funções públicas - RCTFP e respectivo Regulamento). 
 
Com a revogação dos referidos artigos 16.º e 17.º, os actos proferidos ao abrigo destes, 

designadamente as deliberações camarárias que fixaram o montante das cauções prestadas 

pelos trabalhadores que recebiam a 31 de Dezembro de 2008 abono para falhas, devem-se 
considerar tacitamente revogados. 
 
Os trabalhadores que se passam a identificar prestaram caução mediante depósito em dinheiro 

na Tesouraria: 
- Paula Cristina M. Silva Serra e Janete Ratos Fernandes, ambas assistentes técnicas a 

exercerem funções na Tesouraria, integrada na Divisão Financeira, 
- Leonel António Loureiro Coimbra e Sónia Alexandra Araújo de Carvalho, ambos assistentes 

técnicos a exercerem funções nas Secção de Águas e Saneamento, da Divisão de Recursos 

Humanos; 
- Luís Filipe Salavessa Silva Caeiro, assistente operacional, integrado na Secção de Expediente 

Geral, Divisão Administrativa de Recursos Humanos, mas colaborando diariamente com a 

Tesouraria, 
- Helena Manuela Sousa Rocha dos Santos e Lídia Rodrigues Batista, ambas assistentes 

técnicas a exercerem funções na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto; 
- Manuel Conceição Oliveira e Aristides Pires Parreira, ambos encarregados operacionais e 

Albertina da Costa Clara Lavos e José Manuel Sarmento da Silva, ambos assistentes 

operacionais, trabalhadores todos integrados na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 
 
As trabalhadoras Elisabete Margarida Campos da Silva e Maria Clara Pedrosa Simãosinho 

prestaram caução mediante celebração de seguro. 
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À luz das novas regras aplicáveis, a atribuição de abono para falhas não depende de prévia 

prestação de caução. 
 
Por estes motivos, a Câmara Municipal delibera que: 

- sejam restituídos os depósitos em dinheiros efectuados pelos trabalhadores acima 

identificados conforme resulta do anexo I (Anexo 2); 

- seja dado conhecimento às trabalhadoras Elisabete Margarida Campos da Silva e Maria 

Clara Pedrosa Simãosinho que a caução deixou de ser uma obrigação legal, pelo que lhes 

cabe aferir se mantêm interesse ou não no seguro celebrado para o efeito.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


18 - 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). 

 

  
182 - Presente informação n.º 2/JA/2009, de 16/03/2009; 
Presente informação, via gesdoc, dos Serviços de Fiscalização Municipal, datada de 
06/02/2009; 
Presente cópia de certidão negativa da Conservatória de Registo Predial referente ao prédio ao 

qual corresponde ao artigo matricial rústico n.º 6623;  
Presente requerimento n.º 2771, de 16/09/2008; 
Presente cópia da escritura de habilitação de herdeiros, datada de 08/03/1999; 
Presente requerimento n.º 2650, datado de 04/09/2008; 
Presente ofício da SOP n.º 1431, de 20/08/2008; 
Presente informação do GAJ, datada de 12/08/08;  
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, de 08/08/2008; 
Presente cópia de certidão de teor de prédio rústico do artigo matricial n.º 6623, da freguesia e 

concelho da Marinha Grande;   
Presente planta de localização, datada de 13/06/2008;  
Presente requerimento n.º 2222, de 28/07/2008; 
Presente ofício da Secção de Obras Particulares n.º 1210, de 04/07/2008;  
Presente Informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, de 08/04/2008. 
Presente cópia certificada da actualização da caderneta predial rústica referente ao artigo 

matricial n.º 6623, da freguesia e concelho da Marinha Grande, datada de 22/01/2008; 
Presente planta de localização, datada de 27/12/2007; 
Presente requerimento n.º 307/2008 de Francisco dos Santos Jesus, residente na Rua da Ponte, 

n.º 9, Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de cabeça de casal da 

herança aberta por óbito de Francisco de Jesus, do prédio rústico sito na Rua dos Ajudantes de 

Vidreiro, Lameiro, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 

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

considerando que:  
 

a) Francisco dos Santos Jesus, residente na Rua da Ponte, n.º 9, Picassinos, concelho e 

freguesia da Marinha Grande, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por 
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óbito de Francisco de Jesus, 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 necessário para a celebração 

de escritura de partilha mortis causa do prédio rústico correspondente ao artigo 

matricial rústico n.º 6623 da freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
b) Refere o requerente que a emissão do parecer solicitado se destina a instruir a escritura 

de partilha da herança aberta por óbito de seu pai, Francisco de Jesus, sendo esta 

proprietária do prédio identificado 
 
c) O prédio em causa tem uma área de 5286 m2, encontra-se em área urbana e é composto 

por 150 pés de videira.   
 
d) A partilha do referido prédio rústico, originará uma situação de compropriedade, de 

acordo com o requerimento apresentado na S.O.P. n.º 307/2008. 
 

e) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) 

�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�. 
 

f) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das 
operações de loteamento ilegais que se verificavam principalmente junto aos grandes 

centros urbanos. 
 

g) 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 

do regime legal dos loteamentos urbanos. 
 

h) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo, 
nomeadamente: 

 
- escritura de habilitação de herdeiros, datada de 08/03/99; 
- informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 08/08/2008; 
- informação dos Serviços de Fiscalização Municipal, de 06/02/2009 
  
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.º 10/2008, de 20 de 

Fevereiro, dar parecer favorável à constituição de compropriedade, resultante da 

celebração da partilha da herança aberta por óbito de Francisco de Jesus, do prédio 

rústico composto por 150 pés de videira, com a área de 5286 m2, sito em Lameiro, 

freguesia e concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz rústica sob o artigo 6623 da 

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

Predial da Marinha Grande.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





19 - AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2009 � 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 

 

 

20 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Raul da Silva Pedro, solicita autorização para colocação de murete, na sepultura temporária 

nº 1615 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/4057/2009; 

 

- Helena Maria Gentil Rodrigues, solicita autorização para colocação de murete, na sepultura 

temporária nº 2022 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/4058/2009; 

 

- Augusta Maria Santos Vieira Faria Patrício, solicita autorização para colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2082 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/4060/2009; 

 

- Ana Patrícia Quintanilha Nobre, solicita autorização para colocação de murete, na 

sepultura temporária nº 2089 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/4062/2009; 

 

- Palmira Figueira da Costa, solicita autorização para colocação de murete e lápide, na 

sepultura temporária nº 2076 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/4063/2009. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

21 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO �OCEANO BAR� 

 

 

184 - Presente informação nº 8/AF/2009 de 13-03-2009, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 

�� 

Deu entrada nesta Câmara Municipal em 12 de Janeiro de 2009, um requerimento em nome 

Vítor Hugo Faustino Argel, na qualidade de explorador do Oceano Bar, sito na Praia de 

Vieira de Leiria, no qual solicita autorização para alargamento de horário de funcionamento 

das 4:00h às 6:00h no dia 10 de Abril de 2009, para comemoração do 18º aniversário do Bar.  

� 

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

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

Municipal possa alargar o período de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. 

 

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

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

uma pretensão de alargamento dos limites dos horários fixados. 

 

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

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

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

� 

Atendendo a que: 

 

 o evento referido atraí um grande número de pessoas ao concelho; 

 é uma forma de dinamização da economia do concelho; 

 o estabelecimento tem licença de utilização; 

 

Face ao exposto entendem estes serviços que deverá ser dado cumprimento ao disposto no nº 1 

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

Comerciais do Concelho da Marinha Grande, que refere que a Câmara Municipal deverá 

ouvir os Sindicatos, as Associações Patronais e as Associações de Consumidores.� 

 

A Câmara, depois de analisar a informação, e tendo em conta que: 
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- o funcionamento de alguns estabelecimentos na Praia da Vieira até às 04:00 horas tem 

sido sistematicamente objecto de reclamações de moradores que alegam ser posto em 

causa o seu direito a um ambiente tranquilo, e também de proprietários de outros 

estabelecimentos que entendem ser discriminados por apenas estarem autorizados a 

funcionar até às 02:00 horas; 

- os recentes acontecimentos de violência ocorridos entre frequentadores dos 

estabelecimentos nocturnos da Praia da Vieira se terem verificado nestes períodos 

horários; 

 

Delibera não autorizar o alargamento de horário de funcionamento das 04:00 horas às 

06:00 horas no dia 10 de Abril de 2009, para comemoração do 18.º aniversário do 

estabelecimento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

22 - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES � 

ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 

 
 
Assunto apreciado e votado no início da reunião, conforme foi mencionado na presente acta.  

 
 

23 - PROCESSO DE SELECÇÃO DOS CANDIDATOS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO 

 
 

185 - Presente requerimento de Alexandre Barbosa Vasconcelos de Oliveira, com o registo de 
entrada nº E/2812/2009 de 16-02-2009, onde solicita atribuição de licença para o exercício de 

Guarda-nocturno na área 2 do Concelho da Marinha Grande. 
 
Em Reunião de Câmara de 18-03-2004 foram definidas duas áreas de actuação dos Guardas-
nocturnos, estando a área 1 ocupada pela licença nº 1GN/2009, válida até 31-03-2012. 
 
Assim, como se encontra a área 2 desocupada, a Câmara delibera ao abrigo do artigo 64º 

nº7 alínea d) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 6º, nº 1 do Regulamento sobre o Licenciamento das 

Actividades Diversas previstas no Decreto Lei nº 264/2002, de 25 de Novembro, e no 

Decreto Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro alterado pelo Decreto Lei nº 114/2008, de 1 

de Julho, promover a pedido do interessado, conforme requerimento supra referido, a 

selecção dos candidatos à atribuição de licença para o exercício da actividade de Guarda 

Nocturno para a área 2, identificada na planta em anexo à presente acta (Anexo 3). 

 

Para tal, a Secção de Taxas e Licenças deverá dar início ao processo de selecção com a 

publicitação do respectivo aviso de abertura, que deverá obedecer ao preceituado no 

artigo 7º do Regulamento citado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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24 - HASTA PÚBLICA. PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. ESPAÇO 

DE VENDA. 

 

 

186 - Aproximando-se mais uma época balnear e constituindo objectivo desta Câmara 
Municipal assegurar o funcionamento do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, torna-se 
necessário realizar o procedimento concorrencial que garanta o funcionamento do espaço de 

venda nele existente, que serve como seu apoio imprescindível. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, n.º 2, alínea f), da Lei n.º 

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

realização de hasta pública para a adjudicação da exploração de um espaço de venda, 

com 104 metros quadrados, no parque de campismo de Vieira de Leiria, no período entre 

01 de Junho e 30 de Setembro de 2009, nos seguintes termos: 

- A hasta pública será publicitada, com a antecedência mínima de dez dias seguidos, num 

jornal diário de circulação a nível nacional, nos jornais locais, através de afixação de 

editais nos lugares de estilo e no sítio de internet do município; 

- Valor base da licitação: 500,00 euros (quinhentos euros); 

- A praça realiza-se no Salão Nobre do Município da Marinha Grande, sito na Praça 

Guilherme Stephens, no dia fixado nos anúncios a publicar, pelas 10:00 horas; 

- Podem intervir na praça os interessados ou seus representantes, devidamente 

identificados, e, no caso de pessoas colectivas, habilitados com poderes bastantes para 

arrematar; 

- O valor do lanço mínimo é fixado em 10 % da base de licitação; 

- A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto; 

- Terminados os procedimentos enumerados a exploração do espaço é adjudicada 

provisoriamente, pela comissão, a quem tiver oferecido o preço mais elevado; 

- Na data da celebração do contrato de exploração deve ser efectuado o pagamento de 100 

% do valor da adjudicação, em alternativa, pode ser, nessa data, liquidado 50 % do valor 

da adjudicação, os restantes 50 % deverão ser pagos até 31 de Agosto de 2009. Nesta 

última hipótese o adjudicatário prestará uma caução no valor correspondente ao 

montante da renda em dívida por depósito em dinheiro, mediante garantia bancária 

autónoma à primeira solicitação ou por seguro caução; 

- A caução prestada pelo adjudicatário responde, até ao seu limite, por todas as 

importâncias exigidas pela CMMG, em virtude de incumprimento das obrigações 

contratuais assumidas por aquele. A CMMG pode considerar perdida a seu favor a 

caução prestada, independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento 

das obrigações legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatário. 

- O contrato deve ser celebrado no prazo máximo de dez dias úteis após a deliberação de 

adjudicação definitiva da Câmara Municipal; 

- No final da praça será elaborado o respectivo auto de arrematação que deve ser 

assinado pelos membros da comissão e pelo adjudicatário provisório; 

- A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação cabe à Câmara Municipal, 

devendo dela ser notificado o adjudicatário, por carta registada com aviso de recepção, no 

prazo de dois dias úteis a contar da adjudicação provisória; 

- Pode não haver lugar à adjudicação provisória ou definitiva quando haja fundados 

indícios de conluio entre os proponentes ou qualquer outra causa justificativa; 

- Se a praça ficar deserta é admitida a adjudicação por ajuste directo, nas condições 

estipuladas; 
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- Os interessados podem visitar o espaço de venda, no horário das 9:00-12:30 e 14:00-

17:30, nos dias úteis, mediante prévia marcação; 

- A exploração do espaço de venda, sito no parque de campismo, obedece às seguintes 

regras: a) o adjudicatário deve assegurar as licenças e autorizações necessárias ao seu 

funcionamento; b) o adjudicatário deve assegurar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente em matéria de segurança, higiene, saúde 

pública, protecção contra incêndios; c) o adjudicatário deve, nos dez dias seguintes à 

adjudicação, apresentar cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil que assegure 

as coberturas suficientes a quaisquer eventualidades decorrentes da exploração do espaço 

de venda, abrangendo os seus funcionários, os utentes e quaisquer utilizadores; d) o 

adjudicatário deve manter em bom estado o imóvel, assim como todos os bens móveis a 

ele afectos, assegurando todas as tarefas de limpeza e conservação adequadas para o 

efeito; e) o adjudicatário não pode dar ao espaço outro fim que não o determinado pelo 

município; f) é expressamente vedada a faculdade de cessão de posição contratual, seja 

porque forma jurídica, ou a cedência parcial ou total da respectiva exploração; g) é da 

responsabilidade exclusiva do adjudicatário o pagamento de quaisquer penalidades 

decorrentes da exploração do espaço de venda; h) não é autorizada a realização de 

quaisquer obras sem expressa permissão do município; i) o município dispõe de amplos 

poderes de fiscalização da actividade desenvolvida, detendo a faculdade de entrada a 

qualquer momento; j) o município não responde por quaisquer danos causados a 

terceiros em decorrência da exploração do espaço de venda; l) todas as despesas 

decorrentes da exploração do espaço de venda são da exclusiva responsabilidade do 

adjudicatário, nomeadamente água e energia eléctrica; o município não suporta, seja a 

que título for, quaisquer despesas pelo funcionamento do espaço de venda; m) findo o 

prazo de exploração do espaço de venda, este deve ser entregue ao município no estado de 

conservação em que foi atribuído; n) constitui encargo do adjudicatário a instalação dos 

equipamentos e bens que se revelem necessários à sua exploração. 

- A comissão que dirige a praça, tem a seguinte composição: 

Presidente - Dr. Alberto Cascalho, Presidente da Câmara; 

Vogal - Dr. João Marques Pedrosa, Vereador; 

Vogal � Sr. Artur Pereira de Oliveira, Vereador. 

Licitador: Sr. Carlos Duarte, Fiscal Municipal. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

25 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

187 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Criação de passadeiras sobrelevadas 

junto a diversos estabelecimentos escolares do concelho da Marinha Grande � Concurso 
Limitado nº. 22/08�, adjudicada à Firma �Lenaprédio, Lda� com sede em Vila Saleme - 
Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de plataforma sobrelevada no Largo 

de Casal dos Ossos � Marinha Grande � Ajuste Directo nº. 36/08�, adjudicada à Firma 

�Transbarqueiro � Transportes, Lda� com sede em Barqueiro � Vieira de Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da vedação do terreno dos furos e 

reservatórios de Vieira de Leiria � Concurso Limitado nº. 16/08�, adjudicada à Firma 

�Rodrigues & Irmãos, Lda� com sede em Zona Industrial de Vila Cã. 
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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. 

 

 

26 - RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

188 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Rua 1º. de Dezembro - 
Moita � Ajuste Directo nº. 07/03�, adjudicada à Firma �Matos & Neves, Lda� com sede em 

Alcanadas � Reguengo do Fétal. 

 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos 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 

as obras antes enunciadas, 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. 

 

 

27 - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - RECTIFICAÇÃO 

 
 
189 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal em vinte 

e seis de Fevereiro de 2008 foi aprovado o auto de recepção provisória relativo a 

�Remodelação de colector doméstico na Rua João Gallo, Alvarez Baridó, Indústria de 

Plásticos � Ordem � Marinha Grande � Concurso Limitado nº. 15/07 (DIRM)�. 
Por lapso, dos serviços, referiu-se ser a firma �Transbarqueiro, Lda� o adjudicatário da obra, 

sendo na realidade a firma �Civilvias, Construção e Vias, Lda� 
Assim, onde se lê: «�adjudicada à firma Transbarqueiro, Lda com sede em Barqueiro � 

Vieira de Leiria.» deve ler-se: «adjudicada à Firma Civilvias, Construção e Vias, Lda com 

sede em Garcia � Marinha Grande.» 
 

A Câmara depois de analisar o pedido de rectificação e verificando pelo auto referido que 

a obra foi adjudicada à firma Civilvias, Construção e Vias, Lda delibera proceder à 

rectificação solicitada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 139,80M² DE TERRENO 

DE ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA/MARIA DE JESUS FRIAS DA COSTA 
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190 - 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 António 

Rodrigues da Costa/Maria de Jesus Frias da Costa, que confronta a Norte com António 

Agostinho Dinis, a Sul com Carla Salgueiro Galo, a Nascente com Maria do Rosário Gomes e a 

Poente com Caminho, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 5848. Os 

proprietários do imóvel cedem a área pretendida em troca do corte dos pinheiros em bocados 
pequenos e seu transporte para a Rua da Juventude, nº. 54 � Picassinos. Pretendem também o 

mesmo procedimento para os cepos. 
 

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

parcela de terreno de 139,80m², do prédio de que são donos António Rodrigues da 

Costa/Maria de Jesus Frias da Costa, registado na Conservatória do Registo Predial com 

o nº. 5848, que confronta a Norte com António Agostinho Dinis, a Sul com Carla 

Salgueiro Galo, a Nascente com António Rodrigues da Costa/Maria de Jesus Frias da 

Costa e a Poente com Caminho, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a 

integrar o domínio público. Os proprietários do imóvel cedem a área pretendida em troca 

do corte dos pinheiros em bocados pequenos e seu transporte para a Rua da Juventude, 

nº. 54 � Picassinos. Pretendem também o mesmo procedimento para os cepos, 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. 

 

 

29 -  BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 13,11M² DE TERRENO 

DO SR. DAVID GOMES BATISTA 

 

 

191 - 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 David 
Batista, que confronta a Norte com Vítor Manuel Martins Domingues, a Sul com José 

Domingues, a Nascente com Arruamento e a Poente com Herdeiros Manuel Baridó, registado 

na Conservatória do Registo Predial com o nº. 7944. O proprietário do imóvel, concordou com 

a cedência do terreno (13,11m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

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

alvenaria em blocos de betão com 0,80m, rebocado e pintado e gradeamento com 0,70m de 

altura. A demolição será posterior à reconstrução. 

 

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

parcela de terreno de 13,11m², do prédio de que é dono David Gomes Batista, registado 

na Conservatória do Registo Predial com o nº. 7944, que confronta a Norte com Vítor 

Manuel Martins Domingues, a Sul com José Domingues, a Nascente com Arruamento e a 

Poente com David Gomes Batista, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a 

integrar o domínio público. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 
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reconstrução do muro, de acordo com o novo alinhamento, composto por alvenaria em 

blocos de betão com 0,80m, rebocado e pintado e gradeamento com 0,70m de altura. A 

demolição será posterior à reconstrução, conforme consta da ficha anexa (Anexo 5) 

elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. 

Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 31,82M² DE TERRENO 

DO SR. ETUR OLIVEIRA GAMA  

 

 

192 - 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 Etur 

Oliveira Gama, que confronta a Norte com Caminho Público, a Sul com António Francisco 

Bárbara, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Caminho Público, registado na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 6239. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (31,82m²). 
Cede terreno (1,50m de largura) alinhado com o muro do vizinho com a condição de todos os 

proprietários anteriores, do mesmo lado, cederem também. A baixada existente na propriedade 

é pública. 

 

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

parcela de terreno de 31,82m², do prédio de que é dono Etur Oliveira Gama, registado na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 6239, que confronta a Norte com Caminho 

Público (Rua do Sobreiro), a Sul com António Francisco Bárbara, a Nascente com Etur 

Oliveira Gama e a Poente com Caminho Público (Rua do Repouso), para Beneficiação da 

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

concordou com a cedência do terreno (31,82m²). 

Cede terreno (1,50m de largura) alinhado com o muro do vizinho com a condição de todos 

os proprietários anteriores, do mesmo lado, cederem também. A baixada existente na 

propriedade é pública., conforme consta da ficha anexa (Anexo 6) elaborada pelos nossos 

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

aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA DE TERRENO DOS 

SENHORES ANTÓNIO DA SILVA FELICIANO/JOAQUIM ROSA DUARTE 

 
 
193 - 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 
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pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de António da 

Silva Feliciano/Joaquim Rosa Duarte, que confronta a Norte com estrada a Sul com herdeiros 
de Pedro Crespo Ferreira, a Nascente com herdeiros de Dionísio da Mota e a Poente com 

herdeiros de Pedro Crespo Ferreira, com registo na Conservatória do Registo Predial nº. 10142. 

Os proprietários do imóvel, concordaram com a cedência do terreno (151,87m²). 

 

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

parcela de terreno de 151,87m², do prédio de que são donos António da Silva 

Feliciano/Joaquim Rosa Duarte, inscrito na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

10142 que confronta a Norte com Estrada, a Sul herdeiros de Pedro Crespo Ferreira, a 

Nascente com António da Silva Feliciano/ Joaquim Rosa Duarte e a Poente com herdeiros 

de Pedro Crespo Ferreira, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o 

domínio público, 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 DO REPOUSO � CEDÊNCIA 22,72M² DE TERRENO 

DO SR. FERNANDO GOMES JOAQUIM 

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

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

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

Gomes Joaquim, que confronta a Norte com Joaquina de Jesus Gomes, a Sul com João Gomes, 

a Nascente com Caminho Público e a Poente com Rua 37, com Artigo Matricial nº. 10831. O 

proprietário do imóvel concordou com a cedência do terreno (22,72m²) solicitando que a área 

cedida para domínio público tenha como contrapartida a reconstrução do muro de vedação de 

acordo com os novos alinhamentos, idêntico ao existente. A demolição do muro existente será 

posterior à reconstrução. 

 

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

parcela de terreno de 22,72m², do prédio de que é dono Fernando Gomes Joaquim, com 

Artigo Matricial nº. 10831, que confronta a Norte com Via Pública, a Sul com Via 

Pública, a Nascente com Fernando Gomes Joaquim e a Poente com Via Pública, para 

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

do imóvel, concordou com a cedência do terreno 22,72m² solicitando que a área cedida 

para domínio público tenha como contrapartida a reconstrução do muro de vedação de 

acordo com os novos alinhamentos, idêntico ao existente. A demolição do muro existente 

será posterior à reconstrução, 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. 
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33 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 14,39M² DE TERRENO 

DE JOSÉ LEAL/MARIA DO CARMO GONÇALVES SIMÕES 

 
 
195 - 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 José 

Leal/Maria do Carmo Gonçalves Simões, que  confronta a Norte com Jacinto Gaspar, a Sul 

com José da Silva Júnior, a Nascente com Caminho e a Poente com Francisco de Sousa Júnior, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 6502. Os proprietários do imóvel, 

concordaram com a cedência do terreno (14,39m²) solicitando que a área cedida para domínio 

público tenha como contrapartida a construção do muro idêntico ao existente. 

 

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

parcela de terreno de 14,39m², do prédio de que são donos José Leal/Maria do Carmo 

Gonçalves Simões, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº.6502, que  

confronta a Norte com Jacinto Gaspar, a Sul com José da Silva Júnior, a Nascente com 

Caminho e a Poente com José Leal/Maria do Carmo Gonçalves Simões, para Beneficiação 

da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público. Os Proprietários do imóvel 

concordaram com a cedência do terreno (14,39m²) solicitando que a área cedida para 

domínio público tenha como contrapartida a reconstrução do muro idêntico ao existente, 

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 7,50M² DE TERRENO 

DO SR. FERNANDO DOMINGUES JUBILÉU 

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

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

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

Domingues Jubiléu, que confronta a Norte com Proprietário, a Sul com Caminho Público, a 

Nascente com Caminho Público e a Poente com Proprietário, com Artigo Matricial nº. 1010. O 

proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (7,50m²) solicitando que a área 

cedida para domínio público tenha como contrapartida a demolição da dependência com 

número de polícia 31 e anexo em logradouro com área total de 95m²; pretende igualmente a 
execução de moro idêntico ao existente no nº. 33, tal como um portão cedido pelo Município 

que o proprietário colocará por sua conta (portão de correr em que o proprietário colocará o 

sistema automático de abertura), com 5,00m de comprimento. 

 

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

parcela de terreno de 7,50m², do prédio de que é dono Fernando Domingues Jubiléu, com 
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Artigo Matricial nº. 1010, confronta a Norte com Proprietário, a Sul com Proprietário, a 

Nascente com Caminho Público e a Poente com Proprietário, para Beneficiação da Rua 

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

com a cedência do terreno (7,50m²) solicitando que a área cedida para domínio público 

tenha como contrapartida a demolição da dependência com número de polícia 31 e anexo 

em logradouro com are total de 95m²; pretende igualmente a execução de moro idêntico 

ao existente no nº. 33, tal como um portão cedido por nós que o proprietário colocará por 

sua conta (portão de correr em que o proprietário colocará o sistema automático de 

abertura), com 5,00m de comprimento, 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. 

 
 
35 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 25,50M² DE TERRENO 

DO SR. FERNANDO DOMINGUES JUBILÉU 

 
 

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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Fernando 
Domingues Jubiléu, que  confronta a Norte com António Dionísio dos Santos Domingues, a Sul 

com Joaquim Domingues e Rua 40, a Nascente com Rua 37 e a Poente com José Andrade 

Domingues, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 

10122. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (25,50m²) solicitando 

que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a reconstrução do muro, 

idêntico ao existente, a executar antes de demolição deste. Pretende igualmente o arranjo do 
jardim depois da obra executada. 
 

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

parcela de terreno de 25,50m², do prédio de que é dono Fernando Domingues Jubiléu, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10122, 

que  confronta a Norte com António Dionísio dos Santos Domingues, a Sul com Fernando 

Domingues Jubiléu, a Nascente com Rua 37 e a Poente com Fernando Domingues Jubiléu,  

para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se a que a área cedida tenha como contrapartida a reconstrução do muro, 

idêntico ao existente, a executar antes de demolição deste. Pretende igualmente o arranjo 

do jardim depois da obra executada, 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. 
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36 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 1 006,29M² DE 

TERRENO DO SENHOR MANUEL ALEGRE CALADO 

 
 
198 - 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 Manuel 

Alegre Calado, que confronta a Norte com Francisco de Jesus (herdeiros), a Sul com Carlos 
Salgueiro Santos Galo, a Nascente com Caminho e a Poente com Caminho, com Artº. Matricial 

nº. 5813. O proprietário do imóvel concordou com a cedência do terreno (1 006,29m²)  

solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a limpeza dos 

entulhos localizados no seu terreno. 
 

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

parcela de terreno de 1 006,29m² do prédio de que é dono Manuel Alegre Calado, com 

Artº. Matricial nº. 5813, que confronta a Norte com Francisco de Jesus (herdeiros), a Sul 

com Carlos Salgueiro Santos Galo, a Nascente com Caminho e a Poente com Manuel 

Alegre Calado, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio 

público. O proprietário do imóvel concordou com a cedência do terreno (1 006,29m²)  

solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a limpeza 

dos entulhos localizados no seu terreno, conforme consta da ficha anexa (Anexo 12) 

elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. 

Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 44,24M² DE TERRENO 

DA SRª. D. MARIA DE JESUS BONITA FRANCO  

 
 
199 - 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 de 

Jesus Bonita Franco, que  confronta a Norte com Viúva de Manuel Samora Gil e Outros, a Sul 

com Diamantino de Oliveira e Outro, a Nascente com Viúva de Armando Francisco Franco e a 

Poente com Estrada do Casal dos Claros, registado na Conservatória do Registo Predial com o 

nº.5975. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno (44,24m²) solicitando 

que a área cedida para domínio público não tenha contrapartidas, ficando o corte das árvores 

solicitadas a cargo do madeireiro que será contactado pela proprietária. 

 

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

parcela de terreno de 44,24m, do prédio de que é dona Maria de Jesus Bonita Franco, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº.5975, que  confronta a Norte com 

Viúva de Manuel Samora Gil e Outros, a Sul com Diamantino de Oliveira e Outro, a 

Nascente com Maria de Jesus Bonita Franco e a Poente com Estrada do Casal dos Claros, 

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

proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno (44,24m²) solicitando que a 
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área cedida para domínio público não tenha contrapartidas, ficando o corte das árvores 

solicitadas a cargo do madeireiro que será contactado pela proprietária, conforme consta 

da ficha anexa (Anexo 13) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

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

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
38 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 15,79M² DE TERRENO 

DA SRª. D. MARIA ADELAIDE COSTA RIBEIRO PEDRO SILVA 

 
 
200 - 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 

Adelaide Costa Ribeiro Pedro Silva, que confronta a Norte com António dos Santos, a Sul com 

Residência, a Nascente com António dos Santos e a Poente com Caminho, com o Artigo 

Matricial nº.6545. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno (15,79m²) 

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

muro com altura idêntica à parte mais alta do muro existente, com os portões no mesmo sítio. O 

muro pretende-se rebocado nas duas faces e pintado do lado de fora. Pretende a construção do 

muro novo antes da demolição do existente. 

 

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

parcela de terreno de 15,79m², do prédio de que é dona Maria Adelaide Costa Ribeiro 

Pedro Silva, com Artigo Matricial nº.6545, que confronta a Norte com António dos 

Santos, a Sul com Residência, a Nascente com Maria Adelaide Costa Ribeiro Pedro Silva 

e a Poente com Caminho, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o 

domínio público. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(15,79m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

reconstrução do muro com altura idêntica à parte mais alta do muro existente, com os 

portões no mesmo sítio. O muro pretende-se rebocado nas duas faces e pintado do lado de 

fora. Pretende a construção do muro novo antes da demolição do existente, conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 14) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

39 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 11,64M² DE TERRENO 

DA SRª. D. MARIA ADELAIDE COSTA RIBEIRO PEDRO SILVA 

 
 
201 - 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 
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Adelaide Costa Ribeiro Pedro Silva, que  confronta a Norte com Francisco Dinis Pedro, a Sul 
com Rua 41 (Rua do Sobreiro), a Nascente com Francisco Dinis Pedro e a Poente com Rua 37 
(Rua do Repouso), com Registo na conservatória do Registo Predial nº. 7357. A proprietária do 

imóvel, concordou com a cedência do terreno (11,64m²) solicitando que a área cedida para 

domínio público tenha como contrapartida a demolição da rampa e fecho da varanda com 

gradeamento igual ao existente; pretende a reconstrução do muro com gradeamento novo em 
substituição do existente. 

 

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

parcela de terreno de 11,64m², do prédio de que é dona Maria Adelaide Costa Ribeiro 

Pedro Silva, com Registo na conservatória do Registo Predial nº. 7357, que  confronta a 

Norte com Francisco Dinis Pedro, a Sul com Rua 41, a Nascente com Maria Adelaide 

Costa Ribeiro Pedro Silva e a Poente com Rua 37, para Beneficiação da Rua do Repouso, 

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

cedência do terreno solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a demolição da rampa e fecho da varanda com gradeamento igual ao 

existente; pretende a reconstrução do muro com gradeamento novo em substituição do 

existente, conforme consta da ficha anexa (Anexo 15) elaborada pelos nossos Serviços 

Técnicos, assinada pela proprietária e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se 

dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

40 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 615,50M² DE TERRENO 

DA SRª.  D. MARIA ANTONIETA DOMINGUES VAZ FERREIRA 

 
 
202 - 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 

Antonieta Domingues Vaz Ferreira, que  confronta a Norte com João Pedroso Tojeira e Outros, 

a Sul com Caminho e Outros, a Nascente com caminho e Outros e a Poente com Manuel 
Francisco e Outros, com Matricial nº.5965. A proprietária do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (615,50 m²). 

 

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

parcela de terreno de 615,50m²  do prédio de que é dona Maria Antonieta Domingues Vaz 

Ferreira, com Artº. Matricial nº.5965, que  confronta a Norte com João Pedroso Tojeira e 

Outros, a Sul com Caminho e Outros, a Nascente com caminho e Outros e a Poente com 

Maria Antonieta Domingues Reis Ferreira para Beneficiação da Rua do Repouso, que 

passa a integrar o domínio público, conforme consta da ficha anexa (Anexo 16) elaborada 

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

Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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41 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 27,50M² DE TERRENO 

DA SRª. D. ODETE CONCEIÇÃO RIBEIRO BARROCA 

 

 

203 - 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 Odete 

Conceição Ribeiro Barroca, que  confronta a Norte com José Duarte - Herdeiros, a Sul com 
António Lopes, a Nascente com José  Henrique Neto e a Poente com Caminho, registado na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 5832. A proprietária do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (27,50m²) em troca dos   pinheiros abatidos e cortados em bocados 

pequenos, ficando o transporte a cargo do Município, a lenha é para ser transportada para a Rua 
Lameiro, nº. 31. 

 

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

parcela de terreno de 27,50m², do prédio de que é dona Odete Conceição Ribeiro Barroca, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 5832, confronta a Norte com 

João Duarte - Herdeiros, a Sul com António Lopes, a Nascente com Odete Conceição 

Ribeiro Barroca e a Poente com Caminho, para Beneficiação da Rua do Repouso, que 

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

do terreno (27,50m²) em troca dos pinheiros abatidos e cortados em bocados pequenos, 

ficando o transporte a cargo do Município, a lenha é para ser transportada para a Rua 

Lameiro, nº. 31, conforme consta da ficha anexa (Anexo 17) 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. 

 

 

42 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 24,18M² DE TERRENO 

DO SR. VÍTOR MANUEL MARTINS DOMINGUES 

 

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

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Vítor 

Manuel Martins Domingues, que  confronta a Norte com José Domingues, a Sul com David 

Domingues Batista, a Nascente com Rua 37 e a Poente com Herdeiros de Manuel Baridó, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 9994. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (24,18m²) solicitando que a área cedida para domínio 

público tenha como contrapartida a reconstrução do muro de acordo com o novo alinhamento, 
composto por alvenaria em blocos de betão com 0,80m de altura, rebocado e pintado, e 

gradeamento com 0,70m de altura, e cancela com 2,15m de largura, e portão com 3,0m de 

comprimento. Os gradeamentos e portões serão pintados e envernizados (metalizados) 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 24,18m², do prédio de que é dono Vítor Manuel Martins 

Domingues, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº.9994, que  confronta 

a Norte com José Domingues, a Sul com David Gomes Batista, a Nascente com Rua 37 e a 

Poente com Vítor Manuel Martins Domingues, para Beneficiação da Rua do Repouso, 

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

cedência do terreno (24,18m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha 

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

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

gradeamento com 0,70m de altura, e cancela com 2,15m de largura, e portão com 3,0m de 

comprimento. Os gradeamentos e portões serão pintados e envernizados (metalizados), 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 18) 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. 

 

 

43 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 20,88M² DE TERRENO 

DO SR. VÍTOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 

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

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

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

Francisco Pereira de Sousa, que  confronta a Norte com José Leal, a Sul com José da Silva 

Júnior, a Nascente com Estrada e a Poente com José da Silva Júnior, registado na Conservatória 

do Registo Predial com o nº. 2264. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno (20,88m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida 

a construção do muro idêntico ao existente e reconstrução de pilares existentes. 
 

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

parcela de terreno de 20,88m², do prédio de que é dono Vítor Francisco Pereira de Sousa, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº.2264, confronta a Norte com José 

Leal, a Sul com José da Silva Júnior, a Nascente com Estrada e a Poente com Vítor 

Francisco Pereira de Sousa, para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o 

domínio público. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(20,88m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

construção do muro idêntico ao existente e reconstrução de pilares existentes, conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 19) 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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44 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 18,90M² DE TERRENO 

DO SR. ANTÓNIO DIONÍSIO DOS SANTOS 

 
 
206 - 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 António 

Dionísio dos Santos, que  confronta a Norte com Vítor Francisco Pereira de Sousa, a Sul com 

António dos Santos e Manuel Francisco Calado, a Nascente com Estrada e a Poente com José 

Domingues, com Artigo Matricial  nº. 14020. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (18,90m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a execução de muro igual ao existente, de acordo com o novo alinhamento. 

Pretende a vedação da propriedade com rede metálica e rede de jardim durante a execução do 

novo muro. Pretende também a garantia de escoamento de águas pluviais do seu terreno para o 

colector a executar. 
 

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

parcela de terreno de 18,90m, do prédio de que é dono António Dionísio dos Santos, com 

Artigo Matricial nº. 14020 que  confronta a Norte com Vítor Francisco Pereira de Sousa, 

a Sul com António dos Santos e Manuel Francisco Calado, a Nascente com Estrada e a 

Poente com António Dionísio dos Santos,  para Beneficiação da Rua do Repouso, que 

passa a integrar o domínio público, obrigando-se a que a área cedida tenha como 

contrapartida a execução de muro igual ao existente, de acordo com o novo alinhamento. 

Pretende a vedação da propriedade com rede metálica e rede de jardim durante a 

execução do novo muro. Pretende também a garantia de escoamento de águas pluviais do 

seu terreno para o colector a executar, conforme consta da ficha anexa (Anexo 20) 

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. 

 

 

45 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 598,50M² DE TERRENO 

DA SENHORA LISETA HENRIQUES SILVA ROLDÃO (VIÚVA DE JOSÉ MARIA 

ROLDÃO) 

 
 
207 - 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 Liseta 

Henriques Silva Roldão (viúva de José Maria Roldão), que  confronta a Norte com José Matos 

e Outros, a Sul com caminho, a Nascente com António Custódio Morais e a Poente com José 

Guilherme Roldão e Outros, com Matricial nº.5746. A proprietária do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno 598,50 m² 
 

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

parcela de terreno de 598,50m²  do prédio de que é dona Liseta Henriques Silva Roldão 

(viúva de José Maria Roldão), com Artº. Matricial nº.5746, que confronta Norte com José 
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Matos e Outros, a Sul com caminho, a Nascente com Liseta Henriques Silva Roldão 

(viúva de José Maria Roldão) e a Poente com José Guilherme Roldão e Outros, para 

Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público, conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 21) 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. 

 

 

46 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 749,80M² DE TERRENO 

DA SENHORA LISETA HENRIQUES SILVA ROLDÃO (VIÚVA DE JOSÉ MARIA 

ROLDÃO 

 
 
208 - 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 Liseta 

Henriques Silva Roldão (viúva de José Maria Roldão), que  confronta a Norte com caminho, a 

Sul com Joaquim Silvestre Ferreira (Herdeiros), a Nascente com caminho  e a Poente com 
caminho, com Matricial nº.6507. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do 

terreno 749,80 m² 

 

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

parcela de terreno de 749,80m²  do prédio de que é dona Liseta Henriques Silva Roldão 

(viúva de José Maria Roldão), com Artº. Matricial nº.6507,  que  confronta a Norte com 

caminho, a Sul com Joaquim Silvestre Ferreira (Herdeiros), a Nascente com caminho  e a 

Poente com Liseta Henriques Silva Roldão (viúva de José Maria Roldão), para 

Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público, conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 22) 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. 

 
 
47 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 1 101,129M² DE 

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

FONT 

 
 
209 - 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 Manuel Barroca e Outros, a 

Sul com Dionísio Ferreira Serra, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Caminho 

Público, com Artigo Matricial nº. 5833. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência 

do terreno (1 101,129m²). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 1 101,129m², do prédio de que é dona Maria do Rosário Ferreira 

Custódio Morais Font, com Artigo Matricial  nº. 5833, que confronta Norte com Manuel 

Barroca e Outros, a Sul com Dionísio Ferreira Serra, a Nascente com Caminho Público 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, conforme consta da ficha anexa (Anexo 23) elaborada pelos nossos Serviços 

Técnicos, assinada pela proprietária e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se 

dá por reproduzida. 

 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
48 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO � CEDÊNCIA 120,00M² DE TERRENO 

DO SR. JOAQUIM PAIS/JOSÉ MANUEL DA SILVA FERREIRA RATO 

 
 
210 - 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 Joaquim 

Pais/José Manuel da Silva Ferreira Rato, que confronta a Norte com Manuel da Silva, a Sul 
com Francisco de Jesus Terezo, a Nascente com Caminho Público e a Poente com António 

Custódio de Morais e Outros, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 5866. O 

proprietário do imóvel concordou com a cedência do terreno (120,00m²) solicitando que a área 

cedida para domínio público tenha como contrapartida o abate e corte em bocados pequenos, 

dos eucaliptos para a Rua das Figueiras; pretende o abate e corte em bocados pequenos, dos 
pinheiros, a levar para a morada da Rua das Vergeeiras. 
 

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

parcela de terreno de 120,00m², do prédio de que é dono Joaquim Pais/José Manuel da 

Silva Ferreira Rato, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 5866, que 

confronta a Norte com Manuel da Silva, a Sul com Francisco de Jesus Terezo, a Nascente 

com Caminho Público e a Poente com Joaquim Pais/José Manuel da Silva Ferreira Rato, 

para Beneficiação da Rua do Repouso, que passa a integrar o domínio público. O 

proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (120,00m²) solicitando que a 

área cedida para domínio público tenha como contrapartida o abate e corte em bocados 

pequenos, dos eucaliptos para a Rua das Figueiras; pretende o abate e corte em bocados 

pequenos, dos pinheiros, a levar para a morada da Rua das Vergeeiras, conforme consta 

da ficha anexa (Anexo 24) 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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49 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 42,00M² DE TERRENO 

D0 SR. MANUEL GASPAR HENRIQUES 

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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Manuel 
Gaspar Henriques, que  confronta a Norte com Caminho e Outros, a Sul com Estrada e Outros, 
a Nascente com Joaquim Domingues Farto e a Poente com Guilhermina Rosário Parreira 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 2867. O proprietário do imóvel, 

concordou com a cedência do terreno (42,00m²) para a execução do passeio. Pretende 

convocação prévia para a recolocação dos marcos, juntamente com os outros proprietários 

adjacentes. 
 

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 Manuel Gaspar Henriques, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 2867, que confronta a Norte com 

Manuel Gaspar Henriques, a Sul com Estrada e Outros, a Nascente com Joaquim 

Domingues Farto e a Poente com Guilhermina Rosário Parreira, para beneficiação da 

Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a convocar 

previamente o proprietário para a recolocação dos marcos, juntamente com os outros 

proprietários adjacentes, conforme consta da ficha anexa (Anexo 25) 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. 

 

 

50 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 22,00M² DE TERRENO 

DA SRª.  MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ NUNES SIMÕES 

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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Maria da 

Conceição da Cruz Nunes Simões, que confronta a Norte com Jaime Duarte Féteira, a Sul com 

Maria Odete Marques Farto, a Nascente com Dinis Morais da Costa e a Poente com Rua da 
Indústria, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 612 � G1 e G2. A 
proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno (22,00m²) para a execução do 

passeio. 
 

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

parcela de terreno de 22,00m², do prédio de que é dona Maria da Conceição da Cruz 

Nunes Simões, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 612 � G1 e G2, 

que confronta a Norte com Jaime Duarte Féteira, a Sul com Maria Odete Marques Farto, 

a Nascente com Maria da Conceição da Cruz Nunes Simões e a Poente com Rua da 

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

obrigando-se a construir um passeio no espaço cedido, conforme consta da ficha anexa 
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(Anexo 26) 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. 

 

 

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

DA SRª.  MARIA ARMINDA PEREIRA SIMÕES 

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

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

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

Arminda Pereira Simões, que confronta a Norte com Joaquim Monteiro Simões, a Sul Beco do 

Cardal, a Nascente com Alfredo Duarte Féteira e a Poente com Estrada Nacional, registado na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 3070. A proprietária do imóvel, concordou com a 
cedência do terreno (8,00m²) com a condição de ser feito muro idêntico ao existente (muro de 

suporte em betão armado), incluindo rampa idêntica à existente. O jardim terá de ficar igual ao 

existente. 
 

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

parcela de terreno de 8,00m², do prédio de que é dona Arminda Pereira Simões, registado 

na Conservatória do Registo Predial com o nº. 3070, que confronta a Norte com Joaquim 

Monteiro Simões, a Sul Beco do Cardal, a Nascente com Maria Arminda Pereira Simões e 

a Poente com Estrada Nacional, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a 

integrar o domínio público, obrigando-se a construir muro idêntico ao existente (muro de 

suporte em betão armado), incluindo rampa idêntica à existente. O jardim terá de ficar 

igual ao existente, conforme consta da ficha anexa (Anexo 27) 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. 

 

 

52 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 29,00M² DE TERRENO 

D0 SR. ANTÓNIO BENTO DOMINGUES 

 
 

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

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

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

Bento Domingues, que confronta a Norte com Manuel Francisco Simão, a Sul Maria Brígida 

Ferreira, a Nascente com Serventia Particular e a Poente com Caminho Público, com registo na 

Conservatória do Registo Predial com o nº. 888. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (29,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida a construção de passeio e reconstrução do muro idêntico ao existente. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 29,00m², do prédio de que é dono António Bento Domingues, com 

registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 888, que confronta a Norte com 

Manuel Francisco Simão, a Sul Maria Brígida Ferreira, a Nascente com António Bento 

Domingues e a Poente com Caminho Público, para beneficiação da Rua da Indústria, que 

passa a integrar o domínio público, obrigando-se à construção de passeio e reconstrução 

de muro idêntico ao existente, conforme consta da ficha anexa (Anexo 28) 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. 

 

 

53 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA DE 26,00M² DE 

TERRENO D0S SRS. JOAQUIM LOPES LOBO E LUCÍLIA LAMEIRO MONTEIRO 

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

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

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

Lopes Lobo e Lucília Lameiro Monteiro, que confronta a Norte com Rua dos Serviços 

Florestais, a Sul com Dionísio Monteiro de Brito, a Nascente com Joaquim Duarte Monteiro e a 

Poente com Herdeiros de Tito Ferreira, com registo na Conservatória do Registo Predial nº. 

2682. Os proprietários do imóvel, concordaram com a cedência do terreno (26,00m²) 

solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a construção de 
passeio com a condição de reconstruir o muro idêntico ao existente. 

 

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

parcela de terreno de 26,00m², do prédio de que são donos Joaquim Lopes Lobo e Lucília 

Lameiro Monteiro, com registo na Conservatória do Registo Predial nº. 2682, que 

confronta a Norte com Rua dos Serviços Florestais, a Sul com Joaquim Lopes Lobo e 

Lucília Lameiro Monteiro, a Nascente com Joaquim Duarte Monteiro e a Poente com 

Herdeiros de Tito Ferreira, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o 

domínio público, obrigando-se a executar muro idêntico ao existente, conforme consta da 

ficha anexa (Anexo 29) 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. 

 

 

54 - APOIO À ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE 

 
 
216 - Presente oficio da Junta de Freguesia da Marinha Grande acompanhado de cópia de 

factura relativa à reparação de um instrumento musical no valor de 120 euros, a solicitar o 
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apoio financeiro para comparticipação em 75% do valor das despesas com a reparação do 

instrumento musical da Orquestra Ligeira da Marinha Grande, de acordo com o previsto na 
alínea e), artigo 5º do Protocolo de Delegação de Competências celebrado com a referida Junta 

de Freguesia.  
 
A Câmara Municipal apreciou o pedido de apoio financeiro para suporte da despesa com 

a reparação de equipamento musical da Orquestra Ligeira da Marinha Grande, da Junta 

de Freguesia da Marinha Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-314 Marinha Grande, e 

tendo em conta o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, 

delibera, ao abrigo da alínea b) do nº6 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 à Junta de Freguesia 

da Marinha Grande a comparticipação na despesa para a reparação de instrumentos em 

90,00 euros (noventa euros) correspondente a 75% do valor total de 120,00 euros. 

 

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 encontra-se prevista na rubrica 2008-A-202 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
55 - APOIO AO SPORT IMPÉRIO MARINHENSE NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL NO CONCELHO 

 
 
217 - Presente informação da Divisão de Cultura e Património Histórico anexada ao registo de 

entrada de correspondência E/12551/2008, datado de 10/12/2008, relativo a um ofício enviado 

pelo Sport Império Marinhense no qual apresentou um pedido de subsídio para apoiar a 

dinamização de toda a acção das Comemorações do Carnaval, onde estes se propuseram 

realizar desfiles, bailes e concursos, cujo orçamento global do projecto ascende a 17.900,00 �.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e considerando: 

 

a) No êxito alcançado nos anos anteriores pelo Sport Império Marinhense com os festejos 

do Carnaval para os quais consegue atrair e envolver várias centenas de pessoas do 

concelho e da região; 

b) Nos festejos participam habitualmente vários grupos oriundos de diversas entidades e 

associações da Marinha Grande; 

c) No impacto desta actividade na população, a sua influência na dinamização cultural do 

concelho e o carácter tradicional destes festejos e da participação de toda a comunidade; 

 

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

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de 2000� 

(dois mil euros) ao Sport Império Marinhense, contribuinte fiscal n.º 501422986, com sede 

na Avenida José Gregório, nº 116, Engenho, 2430 275 Marinha Grande, para apoio às 

iniciativas comemorativas do Carnaval. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta Câmara 

Municipal. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2009/A/137. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
56 - PROPOSTA DE COBRANÇA COERCIVA DE DÍVIDA REFERENTE A RENDA 

DE HABITAÇÃO SOCIAL, A CARLOS ALBERTO SOUSA MARQUES, RESIDENTE 

NA RUA DAS OLAIAS, LOTE D, 2º ESQ., PORTELA � 2430 MARINHA GRANDE 

 
 
218 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - 
datada de 10/03/2009, a dar conta da necessidade de cobrar coercivamente a dívida referente a 

duas rendas de habitação social, correspondentes aos meses de Dezembro de 2007 e Janeiro de 

2008, no valor global de � 31,58, a Carlos Alberto Sousa Marques e, considerando que: 
 
- Carlos Marques residiu em habitação social de 01/08/1982 até 22/01/2008. Inicialmente a 

habitação era pertença do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do 

Estado (IGAPHE), sendo que, em Fevereiro de 2004, houve transferência de património 

daquele Instituto para o Município da Marinha Grande, tendo sido esta uma das habitações 

transferidas; 
 
- Em 08/09/2006, chegou ao conhecimento do sector de acção social, a denúncia de que Carlos 

Alberto Sousa Marques e sua esposa teriam abandonado a habitação sita na Praceta da 

Liberdade, Bloco 2, 3º Dto., Casal de Malta, no início do mês de Agosto do ano em causa. 

Fomos ainda informados que, quem se encontraria a ocupar o fogo seria um filho do casal que 
apenas lá permanecia muito de vez em quando, nomeadamente um ou dois fins-de-semana por 
mês, uma vez que era motorista de longo curso e grande parte do tempo não se encontrava na 

Marinha Grande; 
 
- Na sequência desta denúncia, a técnica convocou o titular do contrato de arrendamento via 

telefone, tendo este informado que a esposa deslocar-se-ia a este serviço no dia 22/09/2006, 

nunca havendo comparecido, nem justificado a sua ausência; 
 
- Em 29/09/2006, 06/10/2006 e 27/10/2006, foram enviadas novas convocatórias, a última com 

registo e aviso de recepção, no entanto, também nenhum dos elementos do agregado familiar 
compareceu, nem justificou a ausência. De salientar, que os dois elementos que compõem o 

agregado familiar são funcionários desta autarquia. Na primeira convocatória enviada, a esposa 

do Sr. Carlos, D. Olinda, foi avisada presencialmente de que deveria comparecer no 
atendimento, tendo confirmado a sua presença, o que na realidade não aconteceu; 
 
- Nos dias 13/09/2006 e 16/11/2006, foram efectuadas visitas domiciliárias, não se encontrando 

ninguém em casa. 
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Neste último dia, a vizinha da frente informou-nos que o casal deslocava-se todos os dias à 

habitação, no entanto quem a ocupava era o filho que exercia a profissão de motorista de longo 

curso, sendo este o seu domicílio quando estava na Marinha Grande; 
 
- No início do ano de 2005, o casal solicitou a transferência de habitação, alegando motivo de 

doença do titular do contrato de arrendamento, pois a habitação situava-se no terceiro piso e 
este sentia dificuldade em subir as escadas. Na altura, foi-lhe calculada a renda a aplicar e o 
casal não aceitou. Ainda na sequência destas diligências, a D. Olinda chegou a ser atendida 

pelo Sr. Vereador da Habitação Social, à data, Dr. João Pedrosa, por causa da dita 

transferência; 
 
- Em 22/01/2008, a D. Olinda procedeu à entrega das chaves da habitação. No entanto, neste 

mesmo dia constatou-se que ficaram por liquidar duas rendas, nomeadamente os meses de 
Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008, no valor de � 15,79, cada, perfazendo um total de � 

31,58; 
 
- Posteriormente, foram enviados dois ofícios a informar que deveria regularizar a situação 

(30/01/2008 e 27/03/2008), o que mais uma vez não se verificou; 
 
- Como tal diligência não surtiu efeito, Carlos Marques foi convocado para estar presente no 

atendimento com o Sr. Vereador, Sérgio Moiteiro, no dia 12/11/2008, não tendo comparecido, 

nem justificado a ausência; 
 
- No dia 28/11/2008, encontrava-se novamente convocado para atendimento com o Sr. 
Vereador, não compareceu, justificando que estava com muito trabalho; 
 
- No dia 04/12/2008, voltou a não comparecer ao atendimento previamente agendado, 

evocando motivos de saúde; 
 
- Em 09/01/2009, finalmente Carlos Marques compareceu ao atendimento onde estiveram 
presentes o Sr. Vereador e a técnica Alexandra Gonçalves, havendo o primeiro, sido 

sensibilizado para a necessidade de liquidar as duas rendas em dívida; 
 
- O ex-inquilino, respondeu peremptoriamente que não iria pagar as rendas referentes aos 

meses de Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008, dado em Dezembro de 2007, se ter 
comprometido com o Sr. Vereador Dr. João Pedrosa a entregar a casa, logo que retirasse todos 

os seus pertences da mesma, e portanto, entendia que desde essa data não teria que pagar mais 

rendas; 
 
- Perante tal postura, o Sr. Vereador Sérgio Moiteiro, informou-o que apesar de se ter 
comprometido a entregar a habitação em Dezembro de 2007, a mesma esteve ao seu dispor até 

à data da entrega das chaves, ou seja, 22/01/2008; 
 
- Perante o acima descrito, poderemos inferir que houve má fé por parte do casal em ter 

arrendado uma casa no mercado livre, sem nunca ter renunciado o contrato de arrendamento 
relativo à habitação social, bem como o facto de não pretender liquidar as duas rendas que 

ficaram em dívida, num valor total de � 31,58; 
 
 A Câmara Municipal analisando as inúmeras diligências realizadas, sem que daí 

resultassem a liquidação do valor em dívida, delibera ao abrigo da alínea d), do nº 7, do 
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art. 64º 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, accionar os meios legais ao seu dispor com o objectivo de 

cobrar coercivamente o valor em dívida, � 31,58, a Carlos Alberto Sousa Marques, 

residente na Rua das Olaias, Lote D, 2º Esq., Portela � 2430 Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

57 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDA DE ARRENDATÁRIO DO MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE 

 

 

219 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 13/03/2009, referente ao cálculo da renda de um apartamento, pertença do Município 

da Marinha Grande, sito em Casal de Malta. 
 

A Câmara analisou a referida informação e 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 e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, proceder à actualização da renda, referente ao apartamento abaixo 

indicado, a partir do próximo mês de Abril. 

 

PRACETA DA LIBERDADE � CASAL DE MALTA 

 

Inquilino Bloco Fracção Contrato Renda/08 Renda/09 

Jorge Franco 

Vieira 

7 R/C Esq. 27/03/2007 � 14,35 � 48,00 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

58 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

RESIDENTE NA RUA PROFESSOR MELO VIEIRA, BLOCO 9 RÉS-DO-CHÃO 

DIREITO, CASAL DE MALTA � MARGARIDA ALEXANDRA CARDOSO SILVA 
 
 
220 - Presente informação n.º 38/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 16/03/2009, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização 

anual do valor da renda do imóvel mencionado 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 64,96� (sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), a partir do próximo 

mês de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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59 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À DELEGAÇÃO DISTRITAL DA ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE DEFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

ACTIVIDADES PREVISTO PARA 2009. 

 
 
221 - Presente informação n.º 36/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 12/03/2009, dando conta do pedido de atribuição de subsídio da 

Delegação Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de Deficiente, datado de 02/03/2008 e 

com o registo de entrada n.º 3604/2009, para fazer face ao desenvolvimento das actividades 

previstas no âmbito do seu Plano de Actividades para 2009. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que com o 

desenvolvimento das actividades previstas em Plano para o corrente ano, a Delegação 

Distrital de Leiria da Associação Portuguesa de Deficientes, está uma vez mais a 

contribuir para a defesa e reforço dos direitos e dignidade das pessoas com deficiência e, 

neste caso dos associados e respectivas famílias, delibera ao abrigo da alínea b) 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 subsídio no valor de 1.000,00� à Delegação Distrital de Leiria 

da Associação Portuguesa de Deficiente, contribuinte fiscal número 501 129 430, com sede 

em Travessa Vieira de Leiria, n.º 15, 2430-276 Marinha Grande, cuja situação 

contributiva e tributária junto respectivamente da Segurança Social e do serviço de 

Finanças já se encontra regularizada. A verba a retirar deverá será da acção A/57 do 

Plano de Actividades Municipais para 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

60 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VIEIRA 

DE LEIRIA PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA 

IDADE 
 
 

222 - Presente informação n.º 32/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 20/02/2009 dando conta que a Câmara Municipal tem prevista a 

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

Actividade Física para a Terceira Idade, ao abrigo da rubrica A/49 do Plano de Actividades 
Municipais para 2009. 
Mais informa que, os referidos projectos já foram implementados no decorrer dos anos civis de 

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

instituição.  
 
Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, datado de 19/02/2009 do 
corrente ano e com o registo de entrada n.º 3289/2009, a solicitar a atribuição do subsídio para 

a manutenção do Projecto de Actividade Física para a 3.ª Idade. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que é da sua 

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

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

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

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro atribuir o apoio financeiro à 
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Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, contribuinte fiscal número 501 156 550, 

com sede no Largo da República, 2430-785 Vieira de Leiria, 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 

Fábrica da Igreja Paroquial 

de Vieira de Leiria 

501 156 550 1.100,00 400,00 

TOTAL          1.500,00�  1. 100,00� 400,00� 

 

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

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




61 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 
 
 

223 - Presente informação n.º 39/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 19/03/2009 dando conta que a Câmara Municipal tem prevista a 

atribuição de apoios a colectividades do concelho que se proponham a desenvolver Projectos de 
Actividade Física para a Terceira Idade, ao abrigo da rubrica A/49 do Plano de Actividades 

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

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

instituição.  
 
Presente fax do Industrial Desportivo Vieirense, datado de 16 de Março do corrente ano e com 

o registo de entrada n.º 4126/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio para suporte das 

despesas com o desenvolvimento das aulas de actividade física do 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 Industrial Desportivo Vieirense, contribuinte fiscal número 501 254 242, com 

sede no Estádio Albano Tomé Feteira, Rua de Leiria, 2430-773 Vieira de Leiria, 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 
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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 

Industrial Desportivo 

Vieirense 

501 254 242 1.100,00 400,00 

           TOTAL 1. 100,00� 400,00� 

 

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

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




62 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 

1.º DE JANEIRO PARA OFERTA DE LANCHES GRATUITOS AO IDOSOS 

PERTENCENTES AO GRUPO �CONVIVER CONVIVENDO� 
 
 
224 - Presente informação n.º 34/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 12/03/2009, dando conta da necessidade de apoio económico por parte da 

colectividade mencionada em epígrafe para continuar a prestar o apoio que tem vindo a ser 

dado aos idosos que constituem o Grupo �Conviver Convivendo�. 
 
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 um subsídio no valor 

de 125,00� à SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º DE JANEIRO, 

contribuinte fiscal número 501 623 051, com sede em 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. A verba a 

retirar será da acção A/56 do Plano de Actividades Municipais para 2009. 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




63 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS COM O 

FUNCIONAMENTO DO GABINETE MÉDICO PARA O CORRENTE ANO 
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225 - Presente informação n.º 35/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 12/03/2009, dando conta do pedido de atribuição de subsídio da casa do 

pessoal da Marinha Grande, datado de 09/03/2009 e com o registo de entrada n.º 3918/2009, 

para fazer face às despesas da referida Associação, no corrente ano, com o funcionamento do 

gabinete Médico.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando os benefícios sociais 

resultantes da criação do Gabinete Médico, para os funcionários desta autarquia, 

delibera, ao abrigo da alínea p) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um 

subsídio no valor de 7.400,00� à CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE contribuinte fiscal número 504 190466, com sede em Rua do 

Matadouro S/N.º 2430-257 Marinha Grande, cuja situação contributiva e tributária junto 

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

regularizada. A verba a retirar será da acção A/212 do Plano de Actividades Municipais 

para 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




64 - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

CONCELHO ANO LECTIVO 2008/2009 - ANULAÇÃO DE GUIAS DE 

COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

 
 
226 - Presente informação da Divisão Acção Social, Educação e Desporto de 09/03/2009 sobre 

a necessidade de se proceder à anulação da guia referente ao pagamento da comparticipação 

familiar, do aluno, Leonardo Ribeirete Martins que frequentou no ano lectivo 2008/2009, a 
valência de prolongamento de horário, disponível nos jardins de infância do concelho, uma vez 

que este aluno desistiu do referido serviço e comunicou devidamente essa desistência, 

justificando inclusive o motivo dessa desistência. 
 
A Câmara apreciou a informação e considerando que a desistência, foi devidamente 

justificada pelo encarregado de educação, conforme cópia em anexo, delibera que se 

proceda à anulação das seguintes guias: 

 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Leonardo Ribeirete 
Martins 

Márcia Regina 

Ribeirete 
180744917 Ano 2009 � GR nº 

1703/2 e 2636/2 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  
 
65 - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA 

MATERIAL DIDÁCTICO DE RECREIO E CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS PARA 

FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DO 

CONCELHO, REFERENTES AO SEGUNDO E TERCEIRO PERÍODO / TRIMESTRE 

DO ANO LECTIVO 2008/2009 
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227 - Presente informação nº I/411/2008 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 11/08/2008 sobre a atribuição de apoios aos três agrupamentos de 

escola do concelho para material didáctico e outros bens, conforme competência que decorre da 

Lei 159/99, de 14 de Setembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e, considerando que os montantes foram 

definidos em função de elementos quantitativos de alunos e salas em funcionamento em 

cada agrupamento para o ano lectivo 2008/2009, e considerando que os estabelecimentos 

de ensino estão agora reunidos em estruturas dotadas de autonomia para a sua gestão, os 

agrupamentos de escola, delibera, ao abrigo da alínea l) do nº 1, e alíneas a) e e) do nº 4 do 

Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 Setembro, republicada em anexo à lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar os subsídios constantes no mapa seguinte, destinado a comparticipar nas 

despesas de aquisição de material didáctico, de recreio e de consumíveis e outro bens para 

o funcionamento das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e jardins de infância do 

concelho, referentes ao segundo e terceiro período do ano lectivo 2008/2009. 

 

Valores dos subsídios 

 

 

 

 

Estabelecimentos 

Agrupamentos 

de Escolas 

Guilherme 

Stephens 

Contribuinte nº 
600 076 768 

Agrupamento de 

Escolas Nery 

Capucho 

 

Contribuinte nº 
600 075 761 
 

Agrupamento de 

Escolas de Vieira 

de Leiria 

 

Contribuinte nº 
600 076 270 

Acção do Plano 

de Actividades 

Municipais em 

2008 

Educação Pré-escolar 

VALOR 2009 
 

 
11.952� 

 
7.084,8� 

 
6.445,2� 

 

Total 25.482� 

Acção 06/A/2008 
1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2009 
 

 
10.440� 

 
11.160� 

 
3.780� 

Total 25.380� 

Acção 07/A/2008 
Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico 

VALOR 2009 
 

22.392� 18.244,8� 10.225,2� 50.862� 

 
 

1 Subsidio no valor de 22.392� (vinte e dois mil e trezentos e noventa e dois euros) ao 

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

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

2 Subsídio no valor de 18.244,8� (dezoito mil duzentos e quarenta e quatro euros e 

oitenta cêntimos) ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho com sede na Rua 

Fernando Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600 075 761; 

3 Subsidio no valor de 10.225,2� (dez mil duzentos e vinte cinco euros e vinte 

cêntimos) ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. 

António Luís Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431-909 Vieira de Leiria, nº fiscal 

600 076 270. 

 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040301 das acções 2008 A 6 e 2008 A 7, 

conforme descrito no mapa acima. 
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De acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 Janeiro, confirmou-se 

previamente que as entidades estão legalmente constituídas, conforme documentos que se 

encontram arquivados na divisão de educação da autarquia, nomeadamente: Cópia do 

Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; cópia da acta de assembleia-geral que 

aprovou os estatutos, e cópia desses mesmos estatutos; cópia da publicação dos estatutos 

no Diário da República; cópia da acta de constituição da associação, cópia da acta de 

eleição dos órgãos sociais e cópia da acta de tomada de posse dos órgãos sociais. 

 

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. 

 

 

66 - PEDIDO DE APOIO DE CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE - 

RALLY VIDREIRO 09 

 

 

228 - Presente informação n.º11/2009 - Sector de Desporto, datada de 13/03/2009, dando conta 
da entrada de um ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, onde é solicitado apoio para 
a realização de mais uma edição do Rally Vidreiro em 2009.  
 

A Câmara apreciou a informação anexa, e considerando a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo Clube Automóvel da Marinha Grande na organização de edições 

anteriores, o próprio historial da prova assim como a promoção turística do concelho, a 

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

alínea b) 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, proceder à atribuição de um subsídio no valor de 

5.000,00 � (cinco mil euros) ao Clube Automóvel da Marinha Grande, para suportar as 

despesas da organização ao Rally Vidreiro 2009. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, projecto acção 

2009/A/204. 

 

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. 

 
 

67 - SUBSIDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS DO GRUPO 

DESPORTIVO CASA DA ÁGUIA COMPETIÇÃO 

 
 

229 - Presente informação n.º 08/2009 - Sector de Desporto, datada de 03/03/2009, dando conta 
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da entrada de um ofício de Grupo Desportivo Casa da Águia Competição, onde é solicitado 

apoio para colmatar parte das despesas inerentes a participação nos campeonatos regionais e 

nacionais de Pesca Competição Surf Casting. 
    
A Câmara apreciou a informação anexa, delibera, no uso de competência prevista na 

alínea b) 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, proceder à atribuição de um subsídio no valor de 500 � 

(quinhentos euros) ao Grupo Desportivo Casa da Águia Competição, NIF: 505233959, 

para apoiar a sua actividade desportiva regular durante o ano 2009. 

 

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

 

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

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

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

68 - SUBSIDIO AO PLANO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS DO GRUPO 

DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS 

 

 

230 - Presente informação n.º 09/2009 - Sector de Desporto, datada de 03/03/2009, dando conta 
da entrada de um ofício de Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, onde é solicitado 

apoio para colmatar parte das despesas inerentes a participação nos campeonatos regionais e 

nacionais de Pesca Competição Surf Casting. 
    
A Câmara apreciou a informação anexa, delibera, no uso de competência prevista na 

alínea b) 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, proceder à atribuição de um subsídio no valor de 500 � 

(quinhentos euros) ao Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, NIF: 501075330, 

para apoiar a sua actividade desportiva regular durante o ano 2009. 

 

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

 

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

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

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
69 - PEDIDO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA NOS JOGOS SURDO 

OLÍMPICOS 2009 

 
 
231 - Presente informação n.º 53/2008 - Sector de Desporto, datada de 27/11/2008, dando conta 
da entrada de um ofício do Sporting Clube Marinhense, onde é solicitado apoio para colmatar 

parte das despesas inerentes a participação do Atleta Hélder Gomes nos Jogos Surdo Olímpicos 
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2009 , na modalidade desportiva Taekwondo. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, e considerando que trata da participação de um 

atleta do concelho, numa competição prestigiante elevando assim o nome do Concelho, 

delibera, no uso de competência prevista na alínea b) 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, proceder à 

atribuição de um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) ao Sporting Clube 

Marinhense, NIF: 501150544, para apoiar a actividade desportiva do referido atleta. 

 

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

 

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

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

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
70 - PEDIDO DE APOIO PARA PASSEIO DE BICICLETA TODO TERRENO (BTT). 

 
 
232 - Presente informação n.º07/2009 - Sector de Desporto, datada de 03/03/2009, dando conta 
da entrada de um ofício do Núcleo de BTT � Rodas do Liz � Passagem através do Centro 

Cultural Paroquial da Passagem, onde é solicitado apoio para a realização da 4.ª edição do seu 

passeio de Bicicleta Todo Terreno (BTT). 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, e considerando que sendo uma actividade de 

carácter lúdico, promovendo a actividade física e recreativa junto de vários escalões 

etários, delibera, no uso de competência prevista na alínea b) 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, 

proceder à atribuição de um subsídio no valor de 500 � (quinhentos euros) a Fábrica da 

Igreja Paroquial da Vieira de Leiria, NIF: 501156550, para colmatar parte das despesas 

inerentes a esta iniciativa desportiva. 

 

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

 

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

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

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

71 - PEDIDO DE APOIO DE ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE - MUNDIALITO 

2009 

 
 

233 - Presente informação n.º370/2009 - Sector de Desporto, datada de 20/03/2009, dando 
conta da entrada de um ofício do Clube Atlético Clube Marinhense, onde é solicitado apoio 

para suportar parte das despesas na participação da sua equipa do Escalão Sub/10 na 
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modalidade de Futebol, no Mundialito de Futebol 7, a realizar entre 4 e 12 de Abril de 2009, 
em Vila Real de Santo António. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa, e considerando o evento desportivo em escala 

mundial, a possibilidade de jovens marinhenses enriquecerem social e culturalmente com 

esta participação a Câmara analisou a referida informação e delibera, no uso de 

competência prevista na alínea b) 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, proceder à atribuição de um 

subsídio no valor de 500,00 � (quinhentos euros) ao Atlético Clube Marinhense. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, projecto acção 

2009/A/205. 

 

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

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

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

72 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA 

REGIÃO DA MARINHA GRANDE � ADESER II, IPSS - PEDIDO DE SUBSÍDIO 

PARA A CONTINUIDADE DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO ÂMBITO 

DOS PROJECTOS OTL � O NOSSO MUNDO� E GABINETE MÃO ABERTA 

 

 
234 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED � 
datada de 17/03/2009,  relativa a ofício da ADESER II, IPSS, datado de 17/02/2009, com 

registo de entrada n.º 2922, a solicitar o apoio financeiro do Município, para a continuidade das 

actividades desenvolvidas no âmbito dos projectos OTL � O Nosso Mundo� e Gabinete Mão 

Aberta . 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo ao trabalho meritório 

desenvolvido pela Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da 

Marinha Grande - ADESER II, IPSS, junto não só das crianças e jovens do concelho da 

Marinha Grande, com vista à prevenção de comportamentos de risco, como também das 

respectivas famílias, no que diz respeito ao desenvolvimento das competências pessoais, 

delibera, no uso de competência prevista na alínea b), do n.º 4, do art. 64º 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 à supracitada Associação, com o número de contribuinte 505 933 870, um 

subsídio no valor de 30.000,00 � (trinta mil euros) a retirar da rubrica A/62 do PAM/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. 
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O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação da presente 

proposta por se encontrar impedido, nos termos do previsto no art.º 44.º, n.º 1, alínea a) 

do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente da Assembleia 

Geral da ADESER II, IPSS.  

 

 

73 - ADESER II: SUBSÍDIO PARA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE CRIANÇAS 

E JOVENS CARENCIADOS  DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 
 
235 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 20/03/2009, dando conta que a A ADESER II, Instituição Particular de Solidariedade 

Social da Marinha Grande, está a desenvolver os seus projectos de intervenção social que se 

dirigem à comunidade infanto-juvenil, nomeadamente às crianças e jovens do concelho sem 

grande suporte familiar, actividades que se vão manter no período compreendido entre 1 Abril 

de 2009 e 31 Outubro de 2009. 
 
A Câmara analisou a referida informação e considerando a natureza das actividades, que 

têm como objectivos a promoção e o estímulo de comportamentos saudáveis e o 

desenvolvimento de competências sociais entre os jovens; considerando que as actividades 

sustentam de forma visível a prevenção do abandono escolar junto daquela comunidade; 

considerando que estes projectos necessitam, para além de meios financeiros destinados 

aos recursos humanos especializados, de verbas capazes de permitir a aquisição de 

materiais básicos para desenvolvimento de actividades desafiantes com crianças e jovens, 

e considerando que a falta de apoio da autarquia poderá significar o abandono das 

conquistas já alcançadas com estes projectos, delibera, no uso de competência prevista na 

alínea b), do n.º 4 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, a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de � 9.000,00 serão retirados da rubrica A/47, do PAM/2009, à ADESER II, 

contribuinte nº 505 933 870, com morada nos pavilhões da ADESER, Rua da Indústria, 

2430 � 069 Marinha Grande. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira esteve ausente da discussão e votação da presente 

proposta por se encontrar impedido, nos termos do previsto no art.º 44.º, n.º 1, alínea a) 

do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente da Assembleia 

Geral da ADESER II, IPSS.  

 
 

74 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E �MOHER � ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE S. PEDRO DE MOEL� COM VISTA À UTILIZAÇÃO DO 

EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE S. PEDRO DE MOEL 
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236 - Presente requerimento elaborado pela �Moher � Associação para o Desenvolvimento de 

S. Pedro de Moel� , em 06/11/2008 (registo de entrada nº 10999/2008). 
Presente cópia dos Estatutos de �Moher � Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de 

Moel�. 
Presente cópia da escritura pública da constituição de associação de 10/10/2008 
Presente Informação nº 04/RC/2009, de 05/02/2009. 
Presente Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Marinha 

Grande e �Moher � Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel� com vista à 

utilização do edifício da Antiga Escola Básica do 1º Ciclo de S. Pedro de Moel, a qual se 

reproduz integralmente 
Protocolo de Colaboração 

 

Considerando: 

 

1- O Município da Marinha Grande é dono e legítimo proprietário da Escola Básica do 1º 

Ciclo de S. Pedro de Moel; 
2- É competência do Município a construção, apetrechamento e manutenção dos 

estabelecimentos das escolas do ensino básico; 
3- A diminuição da população escolar e a reestruturação do Ensino Básico operada em 

Portugal e, mais concretamente em S. Pedro de Moel, levou à suspensão das actividades 

escolares na Escola Básica do 1º Ciclo de S. Pedro de Moel; 
4- O objecto da associação �Moher � Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de 

Moel�: dinamizar, realizar e apoiar acções culturais, cívicas e de lazer, com o objectivo 

de promover a valorização, divulgação e defesa do património histórico-cultural e 
natural de S. Pedro de Moel e do Pinhal do Rei. 

 
Entre: 
 
Município da Marinha Grande, adiante designada por CM Marinha Grande, pessoa colectiva 
nº 505 776 758, com sede na Praça Guilherme Stephens, freguesia e concelho da Marinha 

Grande, representada neste acto pelo seu Presidente, Alberto Filomeno Esteves Cascalho, na 
qualidade de primeiro outorgante, 
 
E 
 
Moher � Associação para o Desenvolvimento de São Pedro de Moel, adiante designada por 
Moher, pessoa colectiva nº 508 736 056, com sede na Rua Helena Lopes Vieira, no lugar de S. 

Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande, representada neste acto pelo seu 
________________, na qualidade de segundo outorgante, 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, o qual se rege pelas cláusulas seguintes. 
 

Cláusula 1ª 

Objecto 
O presente Protocolo de Colaboração tem por objecto regular os termos da cedência a título 

gratuito do uso e fruição do edifício da Escola Básica do 1º Ciclo de S. Pedro de Moel, sita na 

Rua Helena Lopes Vieira, lugar de S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande 
à Moher. 
 

Cláusula 2ª 
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Direitos e Deveres 
a) Por força desta cedência, a Moher fica autorizada a fruir e a utilizar o referido imóvel 

para os fins que se inserem no seu objecto social. 
b) Incumbe à Moher a obrigação de velar pela conservação do imóvel cedido, suportando 

todas as despesas indispensáveis a uma boa e adequada manutenção, tanto dos 
interiores, como dos exteriores do edifício. 

c) A Moher não poderá realizar qualquer tipo de intervenção no imóvel cedido sem prévia 

autorização da Câmara Municipal, aplicando-se às mesmas o estabelecido no Regime 

Geral em matéria de benfeitorias. 
d) Quaisquer benfeitorias realizadas no edifício na vigência do presente protocolo, ficarão 

na posse do município sem direito a qualquer pagamento ou indemnização. 
e) A Moher assume os encargos das despesas correntes (água, luz, gás, �) inerentes à 

utilização do imóvel para os fins indicados. 
f) A Moher é responsável por quaisquer acidentes, roubos ou danos ocorridos nas 

instalações, promovidas por terceiros ou desconhecidos, cabendo-lhe, caso se entenda 
como oportuno, a contratação de um seguro de equipamentos ou outros bens. 

g) A Moher compromete-se, ainda, a disponibilizar o edifício, em devidas condições, 

aquando da realização de actos eleitorais. 
 

Cláusula 3ª 

Incumprimento 
A utilização do imóvel para fins distintos dos previstos nos Estatutos da Associação, publicados 

em 10 de Outubro de 2008, nomeadamente para fins particulares, constitui motivo de denúncia 

do presente Acordo. 
 

Cláusula 4ª 

Vigência 
a) O prazo de vigência do presente Protocolo é de um ano, renovável por iguais períodos 

desde que se mantenham os princípios que o sustentam. 
b) A não utilização das instalações cedidas à Moher com uma regularidade no mínimo 

mensal, fará depreender uma ausência de necessidade das mesmas, pelo que implicará 

uma rescisão do presente protocolo. 
c) O presente Protocolo tem início na data da sua assinatura. 
 

Cláusula 5ª 

Disposições Finais 
a) A Câmara Municipal reserva-se o direito de denunciar o presente Protocolo de 

Colaboração, mediante aviso com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso 

careça do espaço para a prossecução de fins de interesse público. 
b) A Câmara Municipal reserva-se, ainda, o direito de proceder à utilização do espaço, 

independentemente de aviso prévio, nos casos em que se comprove a necessidade de 

utilização do mesmo para a prossecução de fins de interesse público. 
c) O imóvel objecto do presente Protocolo de Colaboração regressa imediatamente à posse 

do Município verificada que seja a necessidade de o utilizar para os fins que 

inicialmente estiveram na sua origem: Ensino e Educação. 
d) Na hipótese prevista na alínea anterior, bastará ao Município avisar a Moher com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias para proceder à entrega do imóvel nas 

condições em que o recebeu. 
e) A denúncia do presente Protocolo por qualquer um dos outorgantes obedecerá à forma 

escrita. 
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              1º Outorgante       2º Outorgante 
 
______________________________  _____________________________  
(Alberto Filomeno Esteves Cascalho)    (�) 
 
 
Pelo exposto, 

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

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

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar a Proposta de 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Marinha Grande e �Moher � 

Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel� com vista à utilização do 

edifício da Antiga Escola Básica do 1º Ciclo de S. Pedro de Moel. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





75 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e cinco de Março de dois mil e 

nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.153.619,90 

� (três milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezanove euros e noventa 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 







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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

1. AQUISIÇÃO DE MORADIA SITA NA EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

2. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL � INFORMAÇÃO PRESTADA PELO 

SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES PEDROSA 

 

3. SEMANA DA EDUCAÇÃO � INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. 

VEREADOR DR. JOÃO MARQUES PEDROSA 
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1 - AQUISIÇÃO DE MORADIA SITA NA EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

 

237 - Presente informação n.º I/379/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada 23-03-2009, que aqui se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande ao longo de vários anos tem tentado 

negociar a desocupação das habitações da Rua Ferreira de Castro em Casal de Malta, 

nomeadamente os números 10 e 12 onde habitam Paulo Rodrigues e Faustina Benta, 

respectivamente. 
 
Considerando a necessidade dos moradores desocuparem as habitações referidas no parágrafo 

anterior e o facto de terem sido frustradas todas as tentativas de negociação para alcançar este 

desiderato. 
 
Considerando que as moradias em causa, são as únicas que ainda permanecem no inicio da Rua 

Ferreira de Castro. 
 
Considerando que esta Câmara Municipal não pretende dar por encerradas as negociações com 

estes dois moradores. 
 
Considerando a possibilidade de aquisição de uma habitação, fora dos bairros de habitação 

social, a qual poderá satisfazer a necessidade do realojamento de qualquer um dos moradores 
em causa. 
 
Considerando que a moradia em causa situada na Travessa da Rua Diu, n.º 5, Lameira da 

Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrita na Conservatória do Registo Predial 

sob n.º 13719 e inscrita na matriz predial urbana sob n.º 7710, propriedade de Fernando Manuel 

Rodrigues Bento e Elsa Margarida Carreira Moreira, reúne condições para que o Município 

proceda à sua aquisição/celebração de escritura, pela existência de licença de utilização nº 216 

emitida pela Câmara Municipal da Marinha Grande em 17-03-1975 e certificado energético a 

assegurar pela Imobiliária Cashouse, interveniente na venda. 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99 de 08 de Junho e da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 1 alínea f), da 

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

Janeiro, delibera adquirir a moradia supra citada, a Fernando Manuel Rodrigues Bento, 

com contribuinte n.º 190 045 310 e esposa, Elsa Margarida Carreira Moreira, com o 

contribuinte nº 200 433 369 residentes na Rua João Pereira Correia, Bloco 1 � 2º B, Casal 

de Malta, 2430 Marinha Grande, pelo valor de 70.000,00 euros (conforme proposta que se 

anexa). 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/03/2009 

Acta n.º 07 

 

 68 

2 - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL � INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. 

VEREADOR DR. JOÃO MARQUES PEDROSA 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa deu a conhecer o programa das comemorações do 25 
de Abril, a levar a cabo em conjunto com as colectividades do concelho, tendo realçado alguns 

dos acontecimentos.  
 
 

3 - SEMANA DA EDUCAÇÃO � INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR 

DR. JOÃO MARQUES PEDROSA 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa prestou informação detalhada sobre a Semana da 

Educação, que se realizará no Parque Municipal de Exposições, de 1 a 6 de Junho. O 

Comissário será o Prof. Cesário, sendo a comissão constituída pelos Agrupamentos de Escolas 

Guilherme Stephens, Escola Pinhal do Rei, Calazans Duarte, EPAMG, CLIC e Câmara 

Municipal.  
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

238 - 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 18,25 

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 

 
 
 

 

 


