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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia doze de 

Março de dois mil e nove.       

 

 

 

 

Aos doze 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:  
 

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

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 15,00 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 16,00 

horas, após a discussão e votação do ponto 12 da ordem do dia, com a epígrafe: �4.ª 

MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009�, não tendo regressado. 
 
 

Os Srs. Vereadores Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira e Dr.ª Cidália Maria 

Oliveira Rosa Ferreira ausentaram-se da reunião pelas 16,30 horas, após a discussão e 

votação de todos os assuntos incluídos e não incluídos na ordem do dia, não estando presentes 

no período de atendimento público.  
 
 

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. 
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ORDEM DO DIA 

 

 

1. REQ -3567/06 PC N.º -  684/05 � ANTÓNIO MARIA GONÇALVES 

 

2. REQ  428/09 � PC N.º  � 330/03 - RUI JESUS SANTOS 

 

3. REQ - 416/09 428/09 � PC N.º 313/08 � ANTONIO PESCADA SOUSA 

 

4. REQ  484/09 � PC N.º  � 507/05- NOVA DOMUS-INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

 

5. REQ : 381/09 � PC N.º 835/04  � DAMASO MANUEL MIGUEL SILVA 

 

6. REQ: 346/09  � PC N.º  905/03 � CENTIMFE-CENTRO TEC.DA IND.DE 

MOLDES 

 

7. REQ: 2543/07   � PC N.º440/07  �  INTERMOLDE-MOLDES VIDREIROS 

INTERN.LDA 

 

8. REQ : 4203/07  � PC N.º 650/07  � ALBERTO MARTINS E FILHOS, LDA 

 

9. REQ : 397/09 � PC N.º 353/08 � DT2 NEW CONCEPT THE RAPID 

MANUFACTURING CENTER, LDA 

 

10. REQ  Nº 4432/06 � PC N.º  774/06� CONSTANTINO FEITOR GASPAR E 

FELICIANO LOPES DA SILVA FELICIANO 

 

11. REQ  Nº 821/07 � PC N.º  05-06� J.M.FERNANDES-RECICLAGEM DE 

SUCATAS,LDA. 

 

12. 4.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

13. CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFICIE � INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE LEIRIA: UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO �CENTRO 

PARA O DESENVOLVIMENTO RÁPIDO E SUSTENTADO DE PRODUTO E 

OUTRAS UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO. 

 

14. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO DE GABINETES DO 

CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE COM O INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE LEIRIA. 

 

15. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

16. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR MARIA CELESTE VARELA LOPES. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
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17. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CARLOS AUGUSTO NUNES LOPES. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 

 

18. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

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

DIRM 

 

19. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE RECREATIVA 1.º DE 

DEZEMBRO (PÊRO NETO) PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA 

PARA A TERCEIRA IDADE 

 

20. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º 

DE MAIO (PICASSINOS) PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA 

PARA A TERCEIRA IDADE 

 

21. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE PARA A 

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

22. ANULAÇÃO DE GUIA DE RECEITA Nº 1542, RELATIVA À RENDA DA 

HABITAÇÃO DE CARIZ SOCIAL, SITA NA RUA 4, BLOCO 1, 3ºB, 

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR 

MOTIVO DE DUPLICAÇÃO DE GUIAS 

 

23. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE BLOCO 2 1.º ESQ.º, CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE MARIA GUIOMAR OLIVEIRA RAMOS 

 

24. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 1.º A, CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE VITOR MANUEL GERALDO CAMARINHA 

 

25. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 R/C C, CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA 

BONITA 

 

26. RESUMO DE TESOURARIA 

 

27. ATENDIMENTO PÚBLICO 
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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 das obras públicas e da educação, 

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

 

 Lombas colocadas na Vieira � referiu que a situação melhorou, mas que necessitam de 

estar melhor iluminadas. Na Passagem, a visibilidade será boa só com a iluminação 

proveniente da escola, contudo é necessário que sejam substituídas algumas lâmpadas 

que se encontram fundidas. 
 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que está prevista a colocação de 

iluminação junto das lombas. 
 
 

 Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro � Ordem � o Sr. Vereador 
referiu que chegou ao seu conhecimento que agora, com as obras naquela rua, as águas 

pluviais da casa n.º 7 estão a ser canalizadas para a propriedade do vizinho. 

 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que o assunto é do seu conhecimento e 

que se trata de uma questão entre particulares (familiares). 

 

 

 Obra junto à Escola José Loureiro Botas � o Sr. Vereador perguntou se está previsto 

fazer o passeio desde a Escola até à Rotunda do Mercado. Entende que caso não esteja 

previsto na obra deveria fazer-se, porque faz todo o sentido, assim como o recuo do 
muro, para alargar o passeio, uma vez que é muito utilizado pelas crianças que se 

deslocam para a escola. 
 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira disse que iria verificar se está previsto na obra, 

parecendo-lhe que o recuo do muro não está, uma vez que seria necessário haver 

cedências de terreno. 
 
 

 ETAR da Escoura � o Sr. Vereador perguntou se houve alguma descarga da referida 
ETAR. 
 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira explicou sucintamente o que se passou, referindo 
que as águas derramadas e provenientes da ETAR são limpas, contudo, ao secarem no 

terreno, deixaram uma espécie de nata composta por microalgas. Já foi pedida a análise 

dessas algas, aguardando-se ainda para hoje os resultados. 
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1 - REQ -3567/06 PC N.º -  684/05 � ANTÓNIO MARIA GONÇALVES 

 
LOCAL: RUA DA PRIMAVERA, Nº 3 � MOITA                               

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EFECTUADAS NUMA 

MORADIA UNIFAMILIAR 

 

 

133 - Presente requerimento de António Maria Gonçalves, com residência em Rua da 

Primavera, nº 3, Moita a solicitar a legalização de alterações efectuadas numa moradia 

unifamiliar, sita na Rua da Primavera, nº 3, da freguesia da Moita e concelho da 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 e n.º 4 do art. 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, designadamente por: 

 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

 

a) Alguns compartimentos habitáveis não disporem de áreas mínimas previstas no 

artigo 66.º do Regulamento Geral da Edificações Urbanas, não estando prevista a 

hipótese de existirem compartimentos com duas designações; 

b) As tipologias de habitação propostas não se enquadrarem no artigo 67.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

c) Artigo 71.º do Regulamento Geral da Edificações Urbanas, por não garantir a 

correcta ventilação e iluminação dos vãos da cozinha e quarto localizados no corpo 

tardoz, bem como do quarto localizado no corpo já licenciado, ao edificar a 

marquise; 

d) Propor a criação de dois corpos perfeitamente fraccionáveis, sem ligação 

estrutural. 

 

2. Ser a obra ��susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, designadamente em 

resultado da desconformidade com as cérceas dominantes, a volumetria das edificações e 

outras prescrições expressamente previstas em regulamento�.  

 

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. 

 
 
2 - REQ  428/09 � PC N.º  � 330/03 - RUI JESUS SANTOS 

 
LOCAL: COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

DE LAPIDAÇÃO (TIPO 4)  



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/03/2009 

Acta n.º 06 

 7 

 
 
134 - Presente requerimento de Rui Jesus Santos, com residência na Rua dos Fundadores, nº 

17, Picassinos, Marinha Grande, a solicitar a legalização de construção de unidade industrial de 

lapidação (tipo 4) sita em Comeira, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Legalização de Construção de Unidade Industrial 

de Lapidação (Tipo 4), aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara datada de 8 

de Setembro de 2005. 
 
Presente elementos referentes ao Licenciamento de Estabelecimento Industrial do Tipo 4, 
conforme determinado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11/04 e Portaria n.º 474/2003, 

de 11/06; 
   
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Licenciamento do 

Estabelecimento Industrial, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Respeitar as condições de descarga de águas residuais industriais nos colectores 

municipais, conforme tabela indicada pelos serviços da DASU (Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos): 

 

PARÂMETRO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISSÍVEL 

Temperatura < 30° C 

pH Entre 6.0 e 9.5 unid 

Hidrocarbonetos < 680 mg/l 

SST < 523 mg/l 

CBO5 < 1200 mg/l 

Óleos e gorduras < 50 mg/l 

Detergentes < 50 mg/l 

Sulfuretos < 1.0 mg/l 

Ag < 0.1 mg/l 

Zn < 5.0 mg/l 

Metais pesados totais < 5.0 mg/l 

 

Devendo cumulativamente obedecer aos parâmetros fixados no Anexo XXVIII do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 01/08. 

 

PARÂMETRO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISSÍVEL 

Cianetos totais < 0.5 mg/l 

Cloro residuais disponíveis < 1.0 mg/l 

Fenois < 0.5 mg/l 

 

Caso as águas residuais não obedeçam a estes parâmetros, terá de informar esta 

Câmara Municipal e proceder a tratamento prévio de modo a que a descarga para o 

colector seja feito nas condições fixadas. 
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2. Deverá dar cumprimento ao preceituado na legislação em vigor sobre o ruído, 

nomeadamente Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11/05; 

 

3. Apresentação de cópia de guia de acompanhamento de resíduos provenientes da 

actividade; 

 

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

consequência da execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
3 - REQ - 416/09 428/09 � PC N.º 313/08 � ANTONIO PESCADA SOUSA 

 
LOCAL: RUA DA ZONA INDUSTRIAL, MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTO DE ESPECIALIDADES REFERENTES À ALTERAÇÃO 

DE UNIDADE INDUSTRIAL 
 

 

135 - Presente requerimento de António Pescada Sousa e Outros a solicitar a aprovação do 

Projecto de Especialidades referentes à alteração de Unidade Industrial sita na Rua da Zona 

Industrial, da freguesia de Moita e concelho da Marinha Grande. 
 
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 atesta estar o Projecto de Estabilidade apresentado, apto a 
merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de Estabilidade, 

referente à Alteração e Ampliação de Unidade Industrial, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. De acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, alterado pelo 

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

Exercício da Actividade Industrial, a Licença de Obras para a alteração/ampliação 

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

pedido de licenciamento da Alteração e Ampliação do Estabelecimento Industrial, 

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

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

do estabelecimento.  
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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. 

 
 
4 - REQ 484/09 � PC N.º  � 507/05- NOVA DOMUS-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 

 
LOCAL: AV.1. DE MAIO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES EFECTUADAS DURANTE O DECORRER DA OBRA 

DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

 

 

136 - Presente requerimento de Nova Domus-Investimentos Imobiliários, com sede em Avª 

Victor Gallo, nº 36, 2º Esqº a solicitar a aprovação das alterações efectuadas durante o decorrer 

da obra de construção de um edifício de habitação sito em Avª 1º de Maio, freguesia e concelho 

da Marinha Grande. 
 

Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Bloco Habitacional, aprovado 

por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 02/03/2006, com posteriores 

alterações aprovadas por Deliberações tomadas em Reuniões de Câmara, datadas de 

26/07/2007 e 29/05/2008; 
   
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem os Projectos de Alterações apresentados, 

referentes as alterações efectuadas durante o decorrer da obra e detectadas em sede de vistoria, 

realizada em 20/08/2008, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Licenciamento da 

Construção de Bloco Habitacional, 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 Termo de Responsabilidade das Alterações ao Projecto de 

Abastecimento de Água, conforme Anexo I da Portaria n.º 232/08, de 11/03; 

 

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. 

 

 

5 - REQ : 381/09 � PC N.º 835/04  � DAMASO MANUEL MIGUEL SILVA 

 
LOCAL: RUAS F e G-TALHÕES DA VIEIRA - VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES (OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO) REFERENTES À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 
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137 - Presente requerimento de Dâmaso Manuel Miguel Silva e Outros a solicitar a 
aprovação dos projectos das especialidades (Obras de Urbanização) referentes à operação de 

loteamento urbano, sito em Ruas F e G � Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e 

concelho da Marinha Grande. 
 

Presente requerimento de Dâmaso Manuel Miguel Silva e outros, com morada em Casal das 

Raposa, Vieira de Leiria, deste Município, solicitando aprovação dos projectos das Obras de 
Urbanização referentes ao loteamento a levar a efeito no lugar dos Talhões da Vieira, Freguesia 

de Vieira de Leiria, Concelho de Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Operação de Loteamento, aprovado por 

Deliberação de Câmara de 26/06/2008, do prédio rústico inscrito na Matriz sob o n.º 5945 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 02727, 

respectivamente.  
 
Presentes Informações Técnica dos serviços desta Câmara Municipal, que atestam estarem 

preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou: 

 
Deferir os projectos e respectivos orçamentos das Obras de Urbanização referentes à 

Operação de Loteamento descrita, com os seguintes condicionalismos: 

 

a) 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 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, no valor 

de 6.860,67� (seis mil, oitocentos e sessenta euros e sessenta e sete cêntimos), 

referente às seguintes componentes: 

 

PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias (passeios): 6.860,67� 

Rede de Abastecimento de Águas: ------- 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: ------- 

Rede Energia Eléctrica:  ------- 

Rede de Telecomunicações: ------- 

Rede de Gás: ------- 

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: ------- 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A 

PRESTAR 

6.860,67� 

 

b) Salvaguardar as condições gerais e especiais impostas no Alvará de Licença de 

Utilização de Domínio Hídrico n.º 93/2007, concedido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, pelo facto do 

prédio ser atravessado por linha de água, ficando a emissão do respectivo Alvará 

para a realização da operação urbanística, condicionada à apresentação da 

renovação do mesmo; 
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c) Proceder ao pagamento em numerário da importância de 5.179,28� (cinco mil 

cento e setenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), calculada de acordo com o art. 

76.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas (cálculo da conversão da 

taxa de cedência), pelo de se verificar a não cedência da área de 315m2, destinada 

a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Espaços para Equipamentos de 

Utilização Colectiva, nos termos do n.º 4 do art. 44.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, 

decorrente da aplicação da Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, passando a 

integrar o domínio público, a área de 38,10m2, correspondente a Infra-estruturas 

viárias (passeios); 

 

d) As construções a erigir nos respectivos lotes terão de assegurar o cumprimento do 

R.G.E.U. (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), R.M.E.U. (Regulamento 

Municipal da Edificação e da Urbanização), Regulamento Geral do Loteamento e 

demais legislação aplicável; 

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

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, estabelecer um prazo de 

execução de 1 ano para a realização das Obras de Urbanização. 

 

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

Técnicos competentes. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 � REQ: 346/09  � PC N.º  905/03 � CENTIMFE-CENTRO TEC.DA IND.DE MOLDES 

 
LOCAL: RUA DE ESPANHA-ZONA INDUSTRIAL-LOTE 8-CASAL DA LEBRE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 
 

 

138 - Presente requerimento de CENTIMFE-Centro Tec. da Ind. De Moldes com sede na 
Zona Industrial, Rua da Espanha, Lote 8, Marinha Grande a solicitar a aprovação de alterações 

à unidade industrial sita na Rua de Espanha, Zona Industrial, Lote 8, Casal da Lebre, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura aprovado em reunião de Câmara de 12 de Janeiro de 2004, 

referente à Legalização das Alterações efectuadas no Centro Tecnológico da Industria de 

Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos. 
 
Presente Termo de Responsabilidade referente à estrutura inerente à alteração levada a efeito 

no edifício objecto da pretensão, elaborado em conformidade com o Anexo I da Portaria n.º 

1110/02, de 09/09; 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à sujeição do processo a deliberação final. 
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Após análise da pretensão, à Câmara deliberou deferir, com a condição de executar todos 

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

execução da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade 

 

 

7 � REQ: 2543/07  � PC N.º440/07  �  INTERMOLDE - MOLDES VIDREIROS INTERN. 

LDA. 

 
LOCAL: RUA DE FRANÇA LOTE 31 - ZONA INDUSTRIAL- MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 
 

 

139 - Presente requerimento de Intermolde-Moldes Vidreiros Internacionais, Ldª com sede 
em Rua de Leiria, nº 95, Marinha Grande a solicitar a alteração e ampliação de unidade 

industrial sita em Rua de França, Lote 31, Zona Industrial, da freguesia e concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente Processo de Obras n.º 880/1994, referente ao licenciamento da construção de um 

edifício industrial, localizado na Rua de França, Lote 31, Zona industrial do Casal da Lebre, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 17/11/1994, 06/07/1995 e 31/07/1995, 
a que correspondeu o alvará de licença de construção com o n.º 460/96, de 11/07/1996; 
 
Presente o Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício industrial 

existente; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

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

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

condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

2. Apresentação, em igual período, da Planta de Implantação de Arranjos Exteriores 

com a representação dos lugares de estacionamento de forma a cumprir com o 

dimensionamento previsto no artigo 22.º do RMEU; 

 

3. Apresentação de comprovativo de entrada do pedido de licenciamento industrial, 

junto da Direcção Regional de Economia do Centro, nos termos do Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, 

de 9 de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - REQ : 4203/07  � PC N.º 650/07  � ALBERTO MARTINS E FILHOS, LDA 

 
LOCAL: RUA ANTONIO GUERRA - CASAL DA FORMIGA- MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 
 

 
140 - Presente requerimento de Alberto Martins e Filhos, Ldª com sede em Rua António 

Guerra, Casal da Formiga, Marinha Grande a solicitar a alteração e ampliação de unidade 

industrial sita, na Rua António Guerra, Casal da Formiga, freguesia e concelho da Marinha 

Grande. 
 
Presente Processo de Obras n.º 811/86, em nome de Alberto Martins e Pereira, Lda., relativo à 

construção de uma unidade fabril, localizada na Rua António Guerra, Casal da Formiga, 

Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovado em 06/08/1986, a que correspondeu o 
alvará de licença de construção n.º 83/87, de 22/01/1987; 
 
Presente Processo de Obras n.º 18/88, em nome de Alberto Martins e Pereira, Lda., relativo a 

aditamento ao processo inicial, aprovado em 06/04/1988, a que correspondeu o Alvará de 

Licença de Construção n.º 155/89, de 20/08/1989; 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício industrial 

existente. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

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

Arquitectura referente à legalização das alterações 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 pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REQ: 397/09 � PC N.º 353/08 � DT2 NEW CONCEPT THE RAPID 

MANUFACTURING CENTER, LDA 

 
LOCAL: CUMEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTO DE ESPECIALIDADES REFERENTES À 

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A ESCRITÓRIOS E NAVE 

INDUSTRIAL 
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141 - Presente requerimento de DT2 New Concept the Rapid Manufacturing Center, Ldª 

com sede em Estrada de Leiria, nº 210, Lugar da Embra, Marinha Grande, a solicitar a 
aprovação do projecto de especialidades referentes à construção de um edifício destinado a 

escritórios e nave industrial, sita em Cumeiras da freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Edifício de Escritórios e Nave 

Industrial, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 29/01/2009. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação dos Projectos de 

Especialidades, referentes à Construção de Edifício de Escritórios e Nave Industrial, com 

os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de novos termos de responsabilidade dos Autores dos Projectos de 

ITED, Eléctrico, Rede de Distribuição de Água, Rede de Drenagem de Águas 

Residuais e Segurança Contra Risco de Incêndio, corrigidos, nos termos do Anexo 

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

 

2. Apresentação de comprovativo de entrada do pedido de licenciamento industrial 

junto da Direcção Regional de Economia do Centro; 

 

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

consequência da execução da obra;  

 

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

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

de 6 de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

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

 

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

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

verificação da sua implantação; 

 

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

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

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

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

conformidade com os projectos licenciados e das condições de ligação daquelas 

redes às infra-estruturas públicas; 

 

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

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

utilização. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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10 - REQ  Nº 4432/06 � PC N.º 774/06 � CONSTANTINO FEITOR GASPAR E 

FELICIANO LOPES DA SILVA FELICIANO 

 
LOCAL: CASAL GALEGO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 
 

 
142 - Presente requerimento de Constantino Feitor Gaspar e Feliciano Lopes da Silva 

Feliciano a solicitar a operação de loteamento urbano sito em Casal Galego da freguesia e 

concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou: 

 
Aprovar projecto de arquitectura referente à operação de loteamento urbano do prédio 

sito, no lugar de Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, com a área de 

11.900,00m2, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 6596 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 8642, nas seguintes condições: 

 

1. É autorizada a constituição de 9 lotes, numerados de 1 a 9. Os lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 

9, destinam-se à construção de blocos habitacionais. O lote 3 destina-se à construção 

de bloco habitacional e de comércio/serviços. Os lotes apresentam as seguintes 

características: 

 
LOTE N.º 1   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 1 Piso (cave destinada a estacionamento)   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  453,00m2 

Área máxima de implantação  296,00m2 

Área máxima de construção cave  296,00m2 

Área máxima de construção r/c  296,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  296,00m2 

Área máxima de construção de anexos  ---------- 

Área máxima total de construção  888,00m2 

Confrontações   

Norte  Rua dos Maçariqueiros 

Nascente  Rua dos Maçariqueiros 

Sul  Espaço Público de Circulação 

Poente  Lote 2 
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LOTE N.º 2   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 1 Piso (cave destinada a estacionamento)   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  592,00m2 

Área máxima de implantação  290,00m2 

Área máxima de construção cave  290,00m2 

Área máxima de construção r/c  290,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  290,00m2 

Área máxima de construção de anexos  ---------- 

Área máxima total de construção  870,00m2 

Confrontações   

Norte  Rua dos Maçariqueiros 

Nascente  Lote 1 

Sul  Espaço Público de Circulação 

Poente  Lote 3 

 

LOTE N.º 3   

Natureza  Bloco Habitacional, Comercial/Serviços 

(3 fogos + 1 comércio/serviços) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 1 Piso (cave destinada a estacionamento)   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c destinado a habitação e 

comércio/serviços) 

           (1.º andar destinado a habitação) 

Área do Lote  497,00m2 

Área máxima de implantação  286,00m2 

Área máxima de construção cave  286,00m2 

Área máxima de construção r/c  286,00m2 

Área máx. de construção 

comércio/serviços 
 130,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  286,00m2 

Área máxima de construção de anexos  ---------- 

Área máxima total de construção  858,00m2 

Confrontações   

Norte  Rua dos Maçariqueiros 

Nascente  Lote 2 

Sul  Espaço Público de Circulação 

Poente  Rua das Raízes 
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LOTE N.º 4   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 
soleira 

 0   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  772,00m2 

Área máxima de implantação  418,00m2 

Área máxima de construção cave  ---------- 

Área máxima de construção r/c  340,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  340,00m2 

Área máxima de construção de anexos    78,00m2 

Área máxima total de construção  758,00m2 

Confrontações   

Norte  Espaço Público de Circulação 

Nascente  Espaço Destinado a Equipamento de Utilização 

Colectiva 

Sul  Lote 5 

Poente  Rua das Raízes 

 
LOTE N.º 5   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  694,00m2 

Área máxima de implantação  356,50m2 

Área máxima de construção cave  ---------- 

Área máxima de construção r/c  275,50m2 

Área máxima de construção 1.º andar  275,50m2 

Área máxima de construção de anexos    81,00m2 

Área máxima total de construção  632,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 4 

Nascente  José Manuel Prior, Augusto de Sousa Agostinho 

Sul  Lote 6 

Poente  Rua das Raízes 
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LOTE N.º 6   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  715,00m2 

Área máxima de implantação  363,00m2 

Área máxima de construção cave  ---------- 

Área máxima de construção r/c  288,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  288,00m2 

Área máxima de construção de anexos    75,00m2 

Área máxima total de construção  651,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 5 

Nascente  José Manuel Prior, Augusto de Sousa Agostinho 

Sul  Lote 7 

Poente  Rua das Raízes 

 
LOTE N.º 7   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  775,00m2 

Área máxima de implantação  383,50m2 

Área máxima de construção cave  ---------- 

Área máxima de construção r/c  288,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  288,00m2 

Área máxima de construção de anexos    95,50m2 

Área máxima total de construção  671,50m2 

Confrontações   

Norte  Lote 6 

Nascente  José Manuel Prior, Augusto de Sousa Agostinho 

Sul  Lote 8 

Poente  Rua das Raízes 
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LOTE N.º 8   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  810,00m2 

Área máxima de implantação  390,50m2 

Área máxima de construção cave  ---------- 

Área máxima de construção r/c  288,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  288,00m2 

Área máxima de construção de anexos  102,50m2 

Área máxima total de construção  678,50m2 

Confrontações   

Norte  Lote 7 

Nascente  José Manuel Prior, Augusto de Sousa Agostinho 

Sul  Lote 9 

Poente  Rua das Raízes 

 

LOTE N.º 9   

Natureza  Bloco Habitacional (4 fogos) 

Número de Pisos abaixo da cota de 
soleira 

 0   

Número de Pisos acima da cota de 

soleira 
 2 Pisos (r/c e 1.º andar destinados a habitação) 

Área do Lote  763,00m2 

Área máxima de implantação  367,50m2 

Área máxima de construção cave  ---------- 

Área máxima de construção r/c  278,00m2 

Área máxima de construção 1.º andar  278,00m2 

Área máxima de construção de anexos    89,50m2 

Área máxima total de construção  645,50m2 

Confrontações   

Norte  Lote 8 

Nascente  José Manuel Prior, Augusto de Sousa Agostinho 

Sul  Manuel Gomes Rainho 

Poente  Rua das Raízes 

 
 
 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/03/2009 

Acta n.º 06 

 20 

 
 
 
2. Integrarão o domínio público as áreas a seguir descriminadas: 

 

Espaços verdes e de utilização colectiva      ----------- 

Espaço para equipamento de utilização colectiva     1.212,60m2 

Infra-estruturas viárias:    

Arruamentos  2.205,32m2 

Estacionamentos     426,80m2 

Área de passeios e outros espaços de circulação pedonal  1.984,28m2 

Total Infra-estruturas viárias   4.616,40m2 

TOTAL GERAL  5.829,00m2 

 

 

3. Proceder ao pagamento em numerário da importância de 29.107,89m2 (vinte e nove 

mil, cento e sete euros e oitenta e nove cêntimos), calculada de acordo com o art. 76.º 

do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas (cálculo da conversão da taxa de 

cedência), pelo facto de se verificar a não cedência à Câmara Municipal da área de 

1.233,17m2, destinada a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e de 315,86m2, 

destinados a Espaços de Equipamento e Utilização Colectiva, nos termos do n.º 4 do 

art. 44.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, decorrente da aplicação da Portaria n.º 

1136/2001, de 25 de Setembro. 

 

4. As construções a erigir nos respectivos lotes terão de assegurar o cumprimento do 

R.G.E.U. (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), R.M.E.U. (Regulamento 

Municipal da Edificação e da Urbanização), Regulamento Geral do Loteamento e 

demais legislação aplicável; 

 

5. Mais deliberou informar que deverá apresentar os projectos e respectivos orçamentos 

das obras de urbanização, referentes à componente viária, redes de abastecimento de 

água, saneamento, drenagem de águas pluviais, energia eléctrica, telecomunicações, 

gás e espaços verdes de utilização pública, no prazo de 1 ano a contar da data da 

notificação, de acordo o referido no art. 71.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. 

 

Esta deliberação foi aprovada por maioria, com quatro (4) votos a favor e três (3) 

abstenções dos Srs. Vereadores do P.S. 

 



11 - REQ  Nº 821/07 � PC N.º  05-06 � J.M.FERNANDES-RECICLAGEM DE 

SUCATAS,LDA. 

 
LOCAL: PERO NETO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

DE PARQUE DE SUCATAS 
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Processo retirado da ordem do dia. 

 



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.  

 


12 - 4.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 



143 - Presente proposta da 4.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 213.675,00 euros nos reforços 

e de 213.675,00 euros nas anulações; 
3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 163.920,00 euros 
nos reforços e de 163.920,00 euros nas anulações.  
3ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 44.067,00 euros nos 
reforços e de 87.775,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a  4ª 

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

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

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

Vereadores do P.S . 




13 - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFICIE � INSTITUTO POLITÉCNICO 

DE LEIRIA: UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO �CENTRO PARA O 

DESENVOLVIMENTO RÁPIDO E SUSTENTADO DE PRODUTO E OUTRAS 

UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO. 





144 - Considerando que o Município retomou a disponibilidade de uma parcela de terreno, cujo 
direito de superfície foi extinto, em prédio de sua propriedade na Zona Industrial da Marinha 

Grande. 
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Considerando que se revela ajustado afectar essa parcela ao desenvolvimento de actividades no 
segmento de Investigação e Desenvolvimento. 
 
Considerando que o Instituto Politécnico de Leiria manifestou a sua disponibilidade em 

concretizar a transferência da unidade de investigação �Centro para o Desenvolvimento Rápido 

e Sustentado de Produto (CDRsp)� para o concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o CDRsp obteve a classificação de Excelente, atribuída pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, após um processo de avaliação por um painel de peritos internacionais. 
 
Considerando que o IPL pretende, além desta unidade de investigação, sediar outras unidades 

de investigação na Marinha Grande, de modo a tirar partido das sinergias que entre elas se pode 

criar, e entre estas e o tecido económico e social. 
 
Considerando que nas actividades de investigação do CDRsp se integrarão as formações de 

mestrado e, eventualmente, em associação com universidades, nacionais ou estrangeiras, de 

doutoramento. 
 
Considerando o teor do Memorando de apresentação do �Centro para o Desenvolvimento 

Rápido e Sustentado de Produto (CDRsp)�, que se dá por reproduzido. 
 
Considerando a indiscutível mais-valia emergente para o concelho em geral e para a sua 
indústria em especial da localização da referida unidade de investigação e de outras a criar. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, n.º 1, 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, ceder ao 

Instituto Politécnico de Leiria, NIPC 506 971 244, o direito de superfície sobre uma área 

de 7980 m2, parte do prédio rústico, sito em Casal da Lebre, freguesia e concelho da 

Marinha Grande, propriedade do Município da Marinha Grande, descrito na 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande sob o número 3916, registado a seu 

favor pela inscrição G1, inscrito na matriz sob os números 11886 e 11857. 

 

A área cedida em direito de superfície, bem como as respectivas confrontações são as 

seguintes: 7980 m2 (sete mil, novecentos e oitenta metros quadrados), sendo 5450 m2 para 

construção de Edifício destinado à instalação de Unidades de Investigação e de Formação, 

entre as quais o �Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto 

(CDRsp)� e 2530 m2 que se destinam a parque de estacionamento das referidas 

instalações, a confrontar a Norte com a Rua de Portugal, a Sul e a Nascente com terrenos 

camarários e a Poente com a Rua da Bélgica. 

 

Nas seguintes condições: 

a) Prazo de duração de cinquenta anos, prorrogável, automaticamente, por iguais 

períodos; 

b) Prazo de início das construções de três anos, a contar da data da celebração da 

respectiva escritura pública; 

c) A construção deverá estar concluída dentro do prazo do respectivo alvará ou 

documento equivalente; 

d) O não cumprimento das alíneas b) ou c) implica a extinção do direito de superfície; 
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e) É proibida a alienação do direito de superfície nos primeiros cinquenta anos, salvo 

autorização expressa da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

f) A Câmara Municipal da Marinha Grande goza do direito de preferência, nos 

termos do artigo 20º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 794/76, de 05 de Novembro, nas 

transmissões onerosas e ainda nas gratuitas; 

g) A constituição do direito de superfície é feita a título gratuito; 

h) A extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo fixado poderá dar lugar à 

indemnização do superficiário, caso haja enriquecimento sem causa do 

proprietário, desde que a não prorrogação ocorra por manifestação de vontade 

imputável ao município da Marinha Grande. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 





14 -  CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO DE GABINETES DO 

CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE COM O INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE LEIRIA. 

 

 

145 - Presentes ofícios do Instituto Politécnico de Leiria, de 23 de Janeiro e de 05 de Fevereiro 

de 2009, através dos quais se manifesta a intenção de transferir para a Zona Industrial da 

Marinha Grande, a Unidade de Investigação �Centro para o Desenvolvimento Rápido e 

Sustentado de Produto (CDRsp)� e outras unidades de investigação, assim como de cursos de 

mestrado e de doutoramento. 
 
Presente Memorando de apresentação do �Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado 
de Produto (CDRsp)�. 
 
Presente minuta de contrato de comodato. 
 
Presente comunicação do Instituto Politécnico de Leiria, de 06 de Março corrente, na qual é 

transmitida a concordância com o teor da minuta de contrato de comodato. 
 
Considerando que, numa primeira fase, aquelas Unidades de Investigação e cursos podem 

utilizar alguns gabinetes do edifício do Centro Empresarial da Marinha Grande. 
 
Considerando que, após a conclusão do edifício a construir no terreno que este município vai 

ceder em direito de superfície àquele Instituto, essas Unidades de Investigação serão 

transferidas para esse novo edifício. 
  
Considerando a indiscutível mais-valia emergente para o concelho da Marinha Grande, em 
geral, e para a sua indústria, em especial, da localização da referida Unidade de Investigação e 

de outras a criar, assim como de cursos de mestrado e de doutoramento.  
   

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 64º, n.º 1, alínea f) e 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, 

celebrar um contrato de comodato, com o Instituto Politécnico de Leiria, que tem por 

objecto a cedência de vários gabinetes, no Centro Empresarial da Marinha Grande, com 
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uma área total de 467,08 m2, nos termos da minuta de contrato, que também se aprova e 

se dá por reproduzida.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade . 
 


15 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO





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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- Maria de Lurdes Carvalho Garcia Vidal, solicita autorização para construção de murete e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2059 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/2150/2009; 

 

- Durval Marques Pereira, solicita autorização para colocação de lápide, na sepultura 

temporária nº 965 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/2487/2009; 

 

- José Augusto da Costa Pinheiro, solicita autorização para revestimento em pedra mármore e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2038 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/2667/2009; 

 

- Jacinta Maria Serrano Soalheiro Silva Lopes, solicita autorização para revestimento em 

pedra mármore e colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2074 do cemitério de Casal 

Galego � registo de entrada nº E/2669/2009; 

 

-Maria Teresa Rodrigues Pedrosa, solicita autorização para revestimento em pedra mármore 

e colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2075 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/ 2671/2009; 

 

- Sandra Catarina de Brito Alves Amaral, solicita autorização para revestimento e colocação 

de lápide, na sepultura temporária nº 2058 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 

nº E/3300/2009. 

 

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); 
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- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo referido 
no número anterior, correndo as despesas por conta do infractor,  
revertendo para a Câmara os materiais de revestimento retirados (cfr. nº 4 do artigo e 

Regulamento citado). 
 

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

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

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

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

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

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

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

sepulturas temporárias.    

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





16 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR   MARIA CELESTE VARELA LOPES. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 




147 - Na sequência da deliberação camarária, de 15 de Janeiro de 2009, foi notificada a 

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

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pela requerente, em 28 de Janeiro, não foram apresentados, nos dez dias 

úteis seguintes, alegações, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Maria Celeste Varela Lopes, através do qual solicita 

indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 19/2008/MAC, de 29 de Dezembro, na qual se apreciam os factos 

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

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

parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, realizada a audiência prévia, a Câmara Municipal, concordando com a 

Informação n.º 19/2008/MAC, que fica anexa (Anexo_2) e se dá por reproduzida, delibera 

indeferir o pedido apresentado, na medida em que não se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

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

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

31 de Dezembro. 

 

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

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR CARLOS AUGUSTO NUNES LOPES. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 




148 - Na sequência da deliberação camarária, de 22 de Dezembro de 2008, foi notificado o 

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

Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pelo requerente, em 21 de Janeiro, não foram apresentados, nos dez dias 

úteis seguintes, alegações, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Carlos Augusto Nunes Lopes, através do qual solicita 

indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 17/2008/MAC, de 27 de Novembro, na qual se apreciam os factos 

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

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

parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, realizada a audiência prévia, a Câmara Municipal, concordando com a 

Informação n.º 17/2008/MAC, que fica anexa (Anexo 3) e se dá por reproduzida, delibera 

indeferir o pedido apresentado, na medida em que não se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

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

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

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NA EMPREITADA 

�REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE 

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





149 - Presente informação n.º 36SAB/2009 da secção de contabilidade e carta do adjudicatário 

da obra em epígrafe, Construções Pragosa, S.A., a solicitar a substituição das importâncias 

retidas para reforço de caução aquando do pagamento dos Auto de Medição n.º 1 e 2 da obra 

mencionada, na importância de 3.272,35 �, enviando para sua substituição a Garantia Bancária 

n.º GAR/09300731 do Banco BPI, S.A., no valor de 61.336,99 euros, correspondente a 5% do 
valor da adjudicação da empreitada. 
 
A Câmara Municipal apreciou e face à informação prestada, delibera de acordo com o n.º 

4 do art. 211º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aceitar a referida Garantia 

Bancária e restituir a importância de 3.272,35 �, retidos através das guias n.º 1036/1 e 

1062/1 de 31-12-2008 em nome do adjudicatário CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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19 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO 

(PÊRO NETO) PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA 

IDADE 




150 - Presente informação n.º 13/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 05/02/2009 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 Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro � Pêro Neto, datado de 16 de Janeiro 

do corrente e com o registo de entrada n.º 1527/2009, 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 

entidade Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de Dezembro, contribuinte fiscal número 

501 623 906, com sede em Pêro Neto, 2430-403 Marinha Grande, cuja situação 

contributiva e tributária junto respectivamente da Segurança Social e do serviço de 

Finanças já se encontra regularizada, para o desenvolvimento do projecto de actividade 

física para a 3.ª idade durante o período compreendido entre Janeiro a Dezembro de 

2009, sendo a verba dividida do seguinte modo: 

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

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

(400,00�) para a aquisição de materiais adequados a tais práticas. 

 

ENTIDADE NIF RECURSOS HUMANOS MATERIAIS 

S.I.R. 1.º de Dezembro 501 623 906 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. 
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20 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º 

DE MAIO (PICASSINOS) PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 

TERCEIRA IDADE 





151 - Presente informação n.º 31/2009 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 Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, datado de 17 de Fevereiro do 

corrente e com o registo de entrada n.º 2936/2009, 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 

Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, contribuinte fiscal número 501 056467, com 

sede no Largo da Sociedade � Picassinos - 2430-420 Marinha Grande, cuja situação  

contributiva e tributária junto respectivamente da Segurança Social e do serviço de 

Finanças já se encontra regularizada, para o desenvolvimento do projecto de actividade 

física para a 3.ª idade durante o período compreendido entre Janeiro a Dezembro de 

2009, sendo a verba dividida do seguinte modo: 

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

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

(400,00�) para a aquisição de materiais adequados a tais práticas. 

 

ENTIDADE NIF RECURSOS HUMANOS MATERIAIS 

SIR 1.º de Maio 501 056467 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. 




21 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE PARA A 

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 





Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 12/03/2009 

Acta n.º 06 

 29 



152 - Presente informação n.º 07/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 20/01/2009 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 

colectividade.  
 
Presente ofício do Sport Operário Marinhense, datado de 13 de Janeiro e com o número de 

registo de entrada n.º 653/2009, 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 

entidade Sport Operário Marinhense, contribuinte fiscal número 501 417 702, com sede 

em Rua 25 de Abril, n.º 30, 2430-313 Marinha Grande, cuja situação contributiva e 

tributária junto respectivamente da Segurança Social e do serviço de Finanças já se 

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

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

dividida do seguinte modo: 

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

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

(400,00�) para a aquisição de materiais adequados a tais práticas. 

 

ENTIDADE NIF RECURSOS 

HUMANOS 

MATERIAIS 

Sport Operário 

Marinhense 

501 156 550 1.100,00 400,00 

 TOTAL 1. 100,00� 400,00� 

 

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

 

A entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio proposto, uma vez 

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




22 - ANULAÇÃO DE GUIA DE RECEITA Nº 1542, RELATIVA À RENDA DA 

HABITAÇÃO DE CARIZ SOCIAL, SITA NA RUA 4, BLOCO 1, 3ºB, REFERENTE AO 

MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR MOTIVO DE DUPLICAÇÃO DE 

GUIAS 
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153 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 03/03/2009, referente à necessidade de se proceder à anulação da guia de receita nº 

1542, dado ter existido duplicação na emissão de guias referente ao mês de Fevereiro do 

corrente ano, relativa à habitação sita na Rua 4, Bloco 1, 3ºB. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que existiu duplicação de guias 

de receita relativas à mesma habitação e dado o inquilino já ter procedido ao pagamento 

referente ao mês de Fevereiro, delibera ao abrigo da alínea d), do n º7, do art. 64º, da Lei 

nº 169/99 de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

concordar com a anulação da guia de receita nº 1542. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.



 
23 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM PRACETA DA LIBERDADE BLOCO 2 1.º ESQ.º, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE MARIA GUIOMAR OLIVEIRA RAMOS 




154 - Presente requerimento de Maria Guiomar Oliveira Ramos residente na Praceta da 
Liberdade bloco 2 1.º Esq.º, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 2762, datado de 1 de 

Abril de 2008, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual da arrendatária em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

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

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

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 18/02/2009 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
19/02/2009, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Praceta da Liberdade bloco 2 1.º Esq.º  

Casal de Malta, a Maria Guiomar Oliveira Ramos pelo valor de 4 370,00� (quatro mil trezentos 

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

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

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra I, correspondente ao 1.º andar 

frente direito, lado norte, destinada a habitação, tipo T3, do prédio urbano constituído em 

regime de propriedade horizontal, situado na Praceta da Liberdade bloco 2 1.º Esq.º, 

Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o 

número 7821/210693-I, registada a fracção a favor do Município da Marinha Grande e 

inscrita na matriz sob o artigo 13437, pelo valor de 4 370,04� (quatro mil trezentos e 
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setenta euros e quatro cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, 

de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das 

carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, à Sr.ª Maria 

Guiomar Oliveira Ramos Nunes com o N.I.F. 159834333, celebrando para tal a respectiva 

escritura pública.  

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

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





24 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 1.º A, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE VITOR MANUEL GERALDO CAMARINHA 




155 - Presente requerimento de Vítor Manuel Geraldo Camarinha residente na Rua Júlio Braga 

Barros bloco 1 1.º A, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 10124, datado de 25 de 

Outubro de 2006, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

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

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

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 18/02/2009 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
19/02/2009, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua Júlio Braga Barros bloco 1 1.º A, 

Casal de Malta, a Vítor Manuel Geraldo Camarinha, pelo valor de 510,72� (quinhentos e dez 

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

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

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra F, correspondente ao 2.º piso 

esquerdo (primeiro andar) , lado nascente, destinada a habitação, tipo T4, do prédio 

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

Barros, bloco 1 1.º A, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste 

concelho sob o número 7829/210693 F, registada a fracção a favor do Município da 
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Marinha Grande e inscrita na matriz sob o artigo 13485, pelo valor de 510,72� 

(quinhentos e dez euros e setenta e dois cêntimos), fixado ao abrigo do art.º 3.º do 

Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes 

o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, 

ao Sr. com o N.I.F. 125682816, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

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

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

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

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.





25 -  ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 R/C C, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA BONITA 




156 - Presente requerimento de Maria da Conceição Alves da Costa Bonita residente na Rua 

Júlio Braga Barros bloco 3 R/C C, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 2635, datado de 

19 de Março de 2007, solicitando a aquisição da referida habitação, onde reside. 
 
Presente processo individual do arrendatário em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

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

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

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 19/02/2009 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
19/02/2009, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua Júlio Braga Barros bloco 3 R/C C, 

Casal de Malta, a Maria da Conceição Alves da Costa Bonita pelo valor de 4 608,00� (quatro 

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

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

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra O, correspondente ao rés-do-

chão tardoz direito, lado norte, destinada a habitação, tipo T2, do prédio urbano 

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

bloco 3 R/C C, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste 

concelho sob o número 7820/210693, registada a fracção a favor do Município da 
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Marinha Grande e inscrita na matriz sob o artigo 13484, pelo valor de 4608,00� (quatro 

mil seiscentos e oito euros), fixado ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 

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

regime geral do sistema remuneratório da função pública, à Sr.ª Maria da Conceição 

Alves da Costa Bonita com o N.I.F. 181922096, celebrando para tal a respectiva escritura 

pública.  

 

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

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

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

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





26 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia onze de Março de dois mil e nove, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.526.201,85� (dois 

milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e um euro e oitenta e cinco 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. BENEFICIAÇÃO RUA 4 � FIGUEIRAS � CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2006 �

DIRM � TRABALHOS A MENOS 

 

2. �BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E DA RUA 

ENG. BERNARDINO BARROS GOMES� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/07 

(DIRM)- PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 

 

3. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º 

DE JANEIRO � ORDEM � CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2007 � DIRM � 

TRABALHOS A MENOS E TRABALHOS A MAIS 

 

4. BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º 

DE JANEIRO � ORDEM � CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2007 � DIRM � 

SENTIDOS DE TRÂNSITO 
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5. �CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 04/07 DEEM � APROVAÇÃO DE 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

6. �CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 04/07 DEEM - NOMEAÇÃO DE 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO DA COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA 

 

7. PASSEIO - PROCESSO Nº 861/05 

 

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

CONCELHO � ANO LECTIVO 2008/2009 � ANULAÇÃO DE GUIAS DE 

PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

 

 



 

 

1 - BENEFICIAÇÃO RUA 4 � FIGUEIRAS � CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2006 �

DIRM � TRABALHOS A MENOS 

 

 

157 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/08/09, propondo a aprovação de trabalhos 

a menos no valor de 52.174,79� na empreitada �Beneficiação da Rua 4 - Figueiras� à firma 

Transbarqueiro, Lda. 
 

A Câmara depois de apreciar os documentos delibera aprovar os trabalhos a menos no 

valor de 52.174,79� (cinquenta e dois mil, cento e setenta e quatro euros e setenta e nove 

cêntimos) da empreitada �Beneficiação da Rua 4 - Figueiras�da firma Transbarqueiro, 

Lda. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E DA RUA ENG. 

BERNARDINO BARROS GOMES� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/07 (DIRM)- 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 

 

 

158 - Presente requerimento apresentado pela firma �Lenapédrio, L.da�, adjudicatária da 

empreitada em epígrafe, em 01.03.2009, a solicitar a prorrogação do prazo de execução da referida 

obra por 60 dias. 
 
Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª LS-01.2009, propondo a aprovação da prorrogação 

do prazo de execução da empreitada por 60 dias, nomeadamente por o desenvolvimento dos 
trabalhos ter sido condicionado em grande medida pelas condições climatéricas adversas que se 

têm registado e devido a alterações ao projecto, ao nível das infra-estruturas enterradas, por 
incompatibilidade entre a solução projectada e as infra-estruturas existentes. 
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Assim, apreciado o pedido e a informação com a ref.ª LS-01.2009, datada de 6 de Março de 

2009, que fica anexa (Anexo 4) e aqui se dá por reproduzida, a Câmara Municipal delibera, 

nos termos do disposto no ponto 5.2.1 do Caderno de Encargos e no n.º 1 do art. 13º do Dec.-

Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, conceder uma prorrogação legal por 60 dias. 

 

Delibera ainda aprovar o plano de trabalhos reajustado e o respectivo plano de pagamentos, 

apresentados em anexo (Anexo 4). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º DE 

JANEIRO � ORDEM � CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2007 � DIRM � TRABALHOS A 

MENOS E TRABALHOS A MAIS 

 

 

159 - Presente informação da DIRM com a Ref: smv/06/09 propondo a aprovação de trabalhos 

a menos e trabalhos a mais na empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE 

BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO - ORDEM� adjudicada à firma Construções 

António Leal, SA.  
 

A Câmara depois de apreciar os documentos e concordando com a informação com a ref. 

Smv/06/09, que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar trabalhos a 

menos no valor de 4.930� (quatro mil novecentos e trinta euros), e trabalhos a mais a 

preços acordados no valor de 18.560� (dezoito mil quinhentos e sessenta euros),  

respeitantes à substituição do pavimento a aplicar na zona do cruzamento com a Rua 

Augusto Torneira, da empreitada �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE 

BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO � ORDEM�, com um prazo de execução 

de 10 dias, adjudicada à firma �Construções António Leal, SA. Para efeitos de 

conformação com os limites legais estabelecidos há que fazer a dedução do valor inicial 

(actuais trabalhos a menos: 4.930,00 �) ao valor dos trabalhos mais (18.560,00 �), sendo a 

diferença � 13.630,00 � (Treze mil, seiscentos e trinta euros), que deve ser tida em 

consideração no que respeita ao limite do art. 45º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de 

Março. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA E RECREIO 1º DE 

JANEIRO � ORDEM � CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2007 � DIRM � SENTIDOS DE 

TRÂNSITO 

 

 

160 - Presente informação da DIRM com a Ref: smv/05/09 propondo que a Rua Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, no troço compreendido entre o cruzamento coma Rua 

Augusto Torneira e a Rua S. Tomé e Príncipe, passe a ter apenas um sentido de circulação 

viária.  
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A Câmara depois de apreciar os documentos, e tendo em atenção a informação com a ref. 

Smv/06/09, que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera aprovar que a Rua 

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, no troço compreendido entre o 

cruzamento coma Rua Augusto Torneira e a Rua S. Tomé e Príncipe, passe a ter apenas 

um sentido de circulação viária.  

 

Delibera também aprovar que a circulação rodoviária neste troço seja feita no sentido 

poente/nascente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - �CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 04/07 DEEM � APROVAÇÃO DE PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

161 - Presente Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra designada por 

�CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM CORREIA�, apresentado pela 

empresa �A ENCOSTA, SA�. 
 
Assim, apreciado o pedido e tendo em conta que o Plano de Segurança e Saúde ora 

apresentado obedece na generalidade à estrutura estipulada no ponto nº 2 do Artº 11º do 

Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, a Câmara Municipal delibera aprovar o Plano 

de Segurança e Saúde para a execução da empreitada designada por �CONSTRUÇÃO DO 

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM CORREIA�, de acordo com o disposto no nº 

1 do Artº 12º do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - �CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 04/07 DEEM - NOMEAÇÃO DE TÉCNICO 

RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE EM OBRA 

 

 

162 - De acordo com o nº 2 do Artigo 9º do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, o dono 

da obra deve nomear um técnico responsável pelo exercício da Coordenação de Segurança e 

Saúde em Obra se nela intervierem duas ou mais empresas. 

A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada, nos termos do 

nº 3 do Artº 9º do citado Diploma. 

As funções do exercício da coordenação de segurança em obra estão definidas no nº 2 do 

Artigo 19º do mesmo Diploma. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o nº 2 do Artº 9º e alínea a) do Artº 

17º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro, nomear como técnico responsável pelo 

exercício da Coordenação de Segurança em Obra da empreitada �CONSTRUÇÃO DO 
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PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU JOAQUIM CORREIA, adjudicada à empresa �A 

Encosta, SA�, o Técnico Superior, Rui Manuel Domingues Vicente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - PASSEIO - PROCESSO Nº 861/05 

 

 

Pelo Sr. Vereador Artur de Oliveira foi apresentada a seguinte proposta: 

 
163 - Por deliberação camarária, de 8 de Março de 2007, foi deferida a construção de uma 

moradia (processo n.º 861/05), tendo ficado estabelecido que a requerente deveria proceder à 

execução de passeio, com os materiais indicados no n.º 2 dessa deliberação.   
 
Considerando que posso atestar que a família da requerente cedeu, ao tempo da presidência do 

Sr. Emílio Rato, uma grande parcela de terreno para a construção de uma estrada, sem qualquer 
contrapartida. 
 
Proponho que a Câmara Municipal delibere fornecer os materiais indicados na deliberação de 8 

de Março de 2007.  
 

A Câmara Municipal, após apreciação do assunto e concordando com a proposta, 

delibera fornecer à requerente do processo de construção n.º 861/05, os materiais (lancil 

em calcário de 0,15x0,22 e calçada de 0,05x0,05x0,05) para a execução do referido passeio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

8 - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

CONCELHO � ANO LECTIVO 2008/2009 � ANULAÇÃO DE GUIAS DE 

PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

 

 

164 - Presente informação nº do Sector de Educação da Divisão Acção Social, Educação e 

Desporto de 09/03/2009 sobre a necessidade de se proceder à anulação de duas guias referentes 

ao pagamento das comparticipações familiares, dos alunos, Ana Maria Teixeira Monteiro, 

Fábio Alexandre L. Guerra que frequentaram no ano lectivo 2008/2009, a valência de 

prolongamento de horário, disponível nos jardins de infância do concelho, uma vez que estes 
alunos desistiram do referido serviço e comunicaram devidamente essa desistência, justificando 

inclusive o motivo dessa desistência, e de uma guia referente à aluna Ana Cláudia Vaqueiro 

Domingues, que só iniciou a frequentar a valência em Outubro/2008 e não em Setembro como 

constava nos serviços. 
 
A Câmara apreciou a informação e considerando que as desistências e o inicio de 

frequência na valência em data diferente da inicialmente prevista, foram devidamente 

justificadas pelos encarregados de educação, conforme cópias em anexo, delibera que se 

proceda à anulação das seguintes guias: 
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Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Fábio Alexandre L. 

Guerra 
Sílvia Cristina Jesus L. 

Roldão 
185513514 Ano 2009 � GR nº 

1736/2 
 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Ana Cláudia Vaqueiro 

Domingues 
Paula Maria P. V. 
Domingues 

190303502 Ano 2008 � GR nº 

8686/2 
 
 

Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Ana Maria Teixeira 
Monteiro 

Patrícia Margarida 

Silva Teixeira 
207486913 Ano 2009 � GR nº 

474/2 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
  
 
 



 

 

Não havendo mais assuntos para apreciação e votação, a reunião foi interrompida pelas 16,30 
horas, sendo retomada pelas 17,30 horas, para atendimento público. 

 





 

 

ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

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

dos diplomas citados), estando presentes para atender os munícipes inscritos o Sr. Vice-

Presidente e os Srs. Vereadores Dr. João Marques Pedrosa e Sr. Artur de Oliveira. 

 

O Sr. Vice-Presidente começou por apresentar o pedido de desculpas do Sr. Presidente 

por não estar presente no atendimento, uma vez que se encontra numa reunião que se 

iniciou após a apreciação dos assuntos presentes nesta reunião da Câmara Municipal. 

 
Encontram-se inscritos para serem atendidos os seguintes munícipes:  

 

 

1 � Sr. Carlos de Jesus Gaspar, residente na Rua da Manilharte, Nº 14 � Trutas � 

Marinha Grande, que pretende esclarecimentos sobre o processo de obras nº 1062/00 em 

nome de José da Nazaré. 
 

O munícipe desistiu do atendimento, uma vez que no início da semana foi atendido pelo 

Chefe da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares. 
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2 � D. Deolinda Rosa, residente na Rua da Esperança, nº 2, Marinha Grande, que pretende 
apresentar a actual situação da comunidade de etnia cigana, bem como saber sobre a atribuição 

de espaço físico e projectos a implementar futuramente. 
 
Antes de iniciar a sua intervenção, a D. Deolinda, que estava acompanhada de crianças de etnia 

cigana, referiu que o facto de não estarem presentes todos os membros do executivo é uma 

desconsideração, no entanto não deixará de apresentar as razões que a trouxeram a este 

atendimento. 
 
1.ª questão � instalação de luz eléctrica, que foi um acordo feito com o Sr. Vereador e com o 
Sr. Presidente. A família que estava atrás do estádio mudava-se para um terreno com água e 

luz, só que já lá vão três meses e meio e ainda não se sabe quando é que vai ser colocada a luz. 

Lamenta que não se esteja a cumprir o que foi acordado. 
 
2.ª questão � situação miserável em que se encontra uma família com 9 crianças, 4 das quais se 

encontram aqui hoje consigo.  
Retratando a situação, a D. Deolinda leu um texto, cujo conteúdo se dá por reproduzido e que 
se anexa à presente acta (Anexo 5). 

Referiu ainda que, desde que apresentou a situação, em Dezembro de 2008, nada foi feito, uma 
vez que para tal seria necessário um terreno que não há, por isso questionou se será possível 

que a Câmara não tenha um terreno. Para confirmar isso, gostaria de consultar os registos dos 
terrenos da Câmara. 
 
 
Postas as questões, o Sr. Vice-Presidente prestou os seguintes esclarecimentos: 
 
1.ª questão � em relação à deslocalização da família, do estádio para os terrenos junto ao horto, 
foi cumprido o acordado, e, tal como se lembra, uma vez que esteve presente na reunião havida, 

não houve o compromisso de a Câmara pôr lá a luz, mas apenas o compromisso de a Câmara 

ajudar, para que a família tivesse acesso à água e à luz. A água está lá, mas o fornecimento de 

energia eléctrica não é da responsabilidade da Câmara, pelo que os munícipes têm que 

desenvolver os procedimentos junto da entidade fornecedora. Tanto quanto é do seu 

conhecimento, o Sr. Vereador Artur de Oliveira tem desenvolvido todas as �demarches� no 

sentido de facilitar essa colocação. Deste modo a Câmara tem cumprido tudo aquilo com que se 

comprometeu na altura.  
Além disso, sempre foi dito que aquela situação era provisória, e que a Câmara estava 

empenhada numa solução habitacional, só que até ao momento não se conseguiu um terreno 

onde seja possível instalar o tipo de equipamento que se pretende.     
A Câmara inscreveu no seu orçamento uma verba de 25.000 �, no sentido de promover a 

melhoria das condições de vida desta população, mostrando assim o seu empenhamento. Tanto 

mais que na reunião da Segurança Social de 10 de Fevereiro, a Câmara disse que iria tentar 

junto de várias entidades, designadamente bancos e imobiliárias, no sentido de saber de algum 

terreno disponível e com as características pretendidas.  
Só recebemos resposta de duas entidades: da Repartição de Finanças, que nos disse não saber 

de nenhum terreno com as dimensões e condições que se pretende, e da Imobiliária Imodélio, 

que nos disse ter conhecimento de três ou quatro terrenos para os quais poderá haver uma saída 

para a resolução da situação, havendo agora que analisar as suas características para saber se 

não têm os mesmos condicionalismos que os terrenos da Câmara têm. 
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2.ª questão � há neste momento duas crianças em perigo de vida, necessitando uma delas de 

uma intervenção cirúrgica, havendo necessidade de a Câmara dar aqui o seu contributo, 

designadamente patrocinando o arrendamento de um espaço, tendo já pedido para esse efeito 

um parecer jurídico aos nossos serviços. 
É pois completamente injusto vir fazer acusações de que a Câmara não faz nada por estas 

famílias e de que não cumpre os seus compromissos, quando não está a fazer nada mais do 
aquilo com que se comprometeu. A Câmara está a fazer tudo, mas tudo, para dar a atenção e o 

acompanhamento que o assunto merece, dentro dos condicionalismos com que se depara, 
essencialmente de ordem financeira. 
 
Quanto à consulta dos registos dos terrenos, o Sr. Vice-Presidente informou que não está em 

condições de responder, pelo que vai transmitir o pedido ao Sr. Presidente. 
 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira interveio para referir que há problemas graves na Marinha 

Grande aos quais é preciso dar atenção. Relativamente a estas famílias, a Câmara nunca 

inviabilizou a sua estadia, preocupando-se com o seu bem estar, e a intervenção do Sr. 
Vereador Sérgio Moiteiro demonstra bem a preocupação e a atenção que o assunto e a D. 

Deolinda nos merecem. Mas também somos criticados por outros munícipes que vivem em 

situação desumana e que também gostariam de ver os seus problemas resolvidos. A Câmara 

não pode ser justa para uns e injusta para outros, há que ter equilíbrio nas decisões que toma, 

daí o termo  de �violação dos direitos das crianças ciganas� não corresponder à verdade, uma 

vez que a situação em que elas vivem é a mesma em que já viviam quando vieram para o 

concelho da Marinha Grande, que as acolheu e não as rejeitou. 
Em relação à colocação da baixada de electricidade, a Câmara não o poderá fazer. Aquilo que 

pode fazer, e fez, foi ceder o material necessário para a sua colocação. 
É verdade que o poder de decisão está da parte da Câmara, mas a responsabilidade para com 

todos os munícipes, e não só os de etnia cigana, também está da parte da Câmara.    
Por último de referir que apreciamos o trabalho da D. Deolinda e que estamos do seu lado para 

ajudar a resolver a situação, mas não nos insultem nem nos acusem de não fazermos nada. 
 
 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa referiu que aprecia o trabalho desenvolvido pela 
D. Deolinda, percebendo a sua persistência e até a indignação, mas julga que são do seu 

conhecimento as dificuldades que todos os organismos têm nestas situações. 
Em todas as reuniões do executivo permanente o assunto da comunidade cigana é abordado, e 

sempre que há reuniões com outras Câmaras aborda o assunto, tendo conhecimento que 

algumas já fizeram mais do que nós, mas a grande maioria nada faz, e muitas vezes mandam 

estas famílias embora dos seus concelhos. 
As entidades que defendem esta comunidade existem, mas não há directrizes nem regulamentos 

ou tipos de apoios para levar a efeito qualquer solução como aquela que estamos a tentar levar 

a cabo. Parece-lhe que é necessário tentar saber junto dessas entidades se há apoios ou 

financiamentos para o efeito, e se a solução do parque nómada é a mais correcta e adequada. 
 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu que a situação de crise é tão grave a nível da 
comunidade marinhense que a Câmara sabe de famílias que, por desemprego e falta de 

dinheiro, correm o risco de serem despejadas das suas casas. 
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O Sr. Vice-Presidente informou que a ACIDI e a Pastoral dos Ciganos têm sido convocadas 

para as reuniões e não têm trazido os contributos que a Câmara esperava. Foi a própria ACIDI, 
que depende directamente do Gabinete do Primeiro Ministro, e que tinha dito que traria o 
projecto para se fazer uma candidatura para o parque nómada, que vem agora dizer que não 

existe qualquer programa ou tipo de financiamento. 
O Instituto de Apoio à Criança tem sido a única entidade que tem mostrado um esforço 

louvável no sentido de encontrar duas pessoas que prestem algum apoio. De resto as outras 

entidades têm manifestado o seu empenho, mas em termos práticos têm feito muito pouco. 
É também meritório o envolvimento e a disponibilidade da Segurança Social na ajuda da 

aquisição do terreno. 
 
 
Por fim o Sr. Vice-Presidente deu a palavra à D. Deolinda Rosa, que disse nada mais ter a 

dizer, pelo que foi dado por terminado o período de atendimento público. 

 
 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

165 - 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. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

18,40 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 

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 
 

 

 


