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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia um de 

Outubro de dois mil e nove    

 

 

 

 

Ao primeiro dia do mês de Outubro 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; 
 José Lebre Grácio; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  

 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Feteira Pedrosa ausentou-se da reunião pelas 17,15 

horas, após a votação do ponto 30 da ordem do dia, com a epígrafe �PROTOCOLO DE 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO EDIFICIO DA RESINAGEM�, não tendo regressado. 

 

Os Srs. Vereadores Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira e Dr. José Lebre Grácio 

ausentaram-se da reunião pelas 17,30 horas, após a votação de todos os assuntos que 

constituem a ordem do dia, não tendo regressado. 
    

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. 
 
 
 

 


 

 

 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 3 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. REQ N.º 2519/09 -  PC N.º  346/06 � APPACDM � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL 

 

2. REQ N.º 2380/09 - PC N.º 628/97 � VEXFIM � SERVIÇOS, LDA 

 

3. REQ N.º 1842/05 - PC N.º 584/02 � SOCIEDADE DESPORTIVA E 

RECREATIVA DE PILADO E ESCOURA 

 

4. REQ N.º 1090/09 � PC N.º 192/06 � MARCELINO PEREIRA ALVES 

 

5. REQ N.º 2038/09 � PC N.º 189/08 � IRMÃOS CAMINHO � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA 

 

6. REQ N.º 2384/09 � PC N.º 356/08 � JOSÉ ROSA SOARES 

 

7. REQ N.º 2013/09 � PC N.º 370/08 � CHRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

8. REQ N.º 1597/09 � PC N.º 19/09 � TRANSOGAS � SOCIEDADE DE 

TRANSPORTES, ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS, LDA 

 

9. REQ N.º 3654/08 � PC N.º 246/08 � VODAFONE TELECEL � COMUNICAÇÕES 

PESSOAIS, S.A. 

 

10. REQ N.º 2195/09 � PC N.º 401/05 � CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA  

 

11. REQ N.º 2713/05 � PC N.º 566/05 � VALÉRIO PEREIRA SILVA 

 

12. REQ N.º 1375/07 � PC N.º 1147/01 � FLORINDO PARREIRA MENDES 

 

13. REQ N.º 1909/09 � PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. 

 

14. REQ N.º 2451/09 � PC N.º 89/08 � GESTELEC � GESTÃO E INVESTIMENTOS, 

SOC. UNIPESSOAL, LDA 

 

15. 16.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

16. SIMLIS � EMISSÃO DE PARECER SOBRE O REGULAMENTO DE 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 

 

17. DOAÇÃO DE OBRA INTITULADA �DO PENEDO DA SAUDADE�, DA 

AUTORIA DO SR. ARTUR FRANCO 

 

18. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
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19. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

20. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

21. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 13,15M² DE 

TERRENO DO SR. JOSÉ TEODÓSIO GOUVEIA GABRIEL 

 

22. RUA DO REPOUSO 

 

23. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR PEDRO JOSÉ DA SILVA. 

DEFERIMENTO. 

 

24. REQUERIMENTO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE. 

 

25. EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� � CONC. PÚBLICO N.º 01/2008 � DEEM - APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS 

 

26. SPORT IMPÉRIO MARINHENSE 

 

27. CANTINAS ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A 

SENHAS NÃO UTILIZADAS 

 

28. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO NEUSA DE JESUS 

GOMES: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 

 

29. REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA � VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE � NOVA ADENDA 

 

30. PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO EDIFICIO DA RESINAGEM. 

 

31. APOIO À ADCA � 9.º FESTIVAL DE JAZZ DA ALTA ESTREMADURA 

 

32. APOIO FINANCEIRO AO SPORT IMPÉRIO MARINHENSE (SIM) PARA A 

APRESENTAÇÃO DE UM NOVO PROJECTO TEATRAL INTITULADO �A 

BIRRA DO MORTO� 

 

33. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM CASAL 

D�ANJA � VIEIRA DE LEIRIA 

 

34. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �27, SENHA AZUL�, DE FERNANDO SILVA. 

 

35. APOIO À EDIÇÃO DOS LIVROS �TODOS CÁ TEMOS LUGAR - POEMAS� E 

�VÃO PARA FORA CÁ DENTRO, REPENSANDO ABRIL � POEMAS�, DE 

ILÍDIO VITORINO FORTUNATO 
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36. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �POESIA EM DÓ MENOR�, DE RAQUEL 

CALVETE. 

 

37. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �HISTÓRIAS COM HISTÓRIA: LENDAS DA 

NOSSA TERRA CONTADAS ÀS CRIANÇAS�, AUTORIA CONJUNTA DE 

AIDA MIRA E TERESA VIEIRA, ILUSTRAÇÕES DOS ALUNOS DO JARDIM 

DE INFÂNCIA DA BOAVISTA 

 

38. APOIO AO MOTABOUT PARA A 8.ª CONCENTRAÇÃO MOTARD DE 

VIERIA DE LEIRIA 

 

39. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 475,00M² DE TERRENO D0 SR. 

ARNALDO DOMINGUES DA SILVA 

 

40. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 88,00M² DE TERRENO D0 SR. 

ARNALDO DOMINGUES DA SILVA 

 

41. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 472,00M² DE 

TERRENO DA SRª. EULÁLIA NUNES FRANCISCO GERMANO 

 

42. ALARGAMENTO DA RUA DOS CARREIRINHOS � CEDÊNCIA 210,00² DE 

TERRENO DA FIRMA CONSTRUMIRA, LDA 

 

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

05/07 � CEDÊNCIA 30M² DE TERRENO DE HERDEIROS DE JOSÉ 

DOMINGUES ROQUE 

 

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

05/07 � CEDÊNCIA 8,00M² DE TERRENO DO SR. FERDINANDO LINO DE 

BARROS 

 

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

05/07 � CEDÊNCIA 16,00² DE TERRENO DO SR. AMILCAR DOS SANTOS 

JULIÃO 

 

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

05/07 � CEDÊNCIA 7,00² DE TERRENO DA SRª. VICTALINA DOMINGUES 

MARTINS 

 

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

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

(DIRM) � ALTERAÇÃO AO PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE 

PAGAMENTOS. 

 

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

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

(DIRM) � TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS. 
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49. �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

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

(DIRM) � SUSPENSÃO DE TRABALHOS. 

 

50. REPARAÇÃO DE VIATURAS DOS BOMBEIROS DA Mª GRANDE E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA PARA OFERTA AO MUNICÍPIO DO 

TARRAFAL 

 

51. FESTA DO TEATRO 2009 

 
52. PEDIDO DE APOIO � CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO � 

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA 

 

53. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 



 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

incluídos na ordem do dia, 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 apresentou os seguintes requerimentos: 
 

 Apesar de vivermos um período eleitoral, e que é agitado, há que cumprir as regras, e o 

P.S. assim tem feito, pelo que gostaria de saber se a CDU ou o PCP têm pedido à 

Câmara a utilização de espaços públicos, uma vez que nunca estiveram presentes na 
reunião de Câmara. 
Assim, solicita cópia dos ofícios que a CDU ou o PCP têm feito à Câmara 

Municipal a solicitar a utilização de espaços públicos para a campanha eleitoral, 

bem como a respectiva data de entrada na Câmara e a data do seu deferimento. 

 

O Sr. Presidente referiu que não concebe que a utilização dos referidos espaços 

públicos seja efectuada de outra forma senão de acordo com os procedimentos 

habituais. Referiu ainda não ter conhecimento que este tipo de assunto alguma vez tenha 

passado pela reunião de Câmara, pelo que os serviços competentes irão providenciar a 

resposta ao solicitado pelo Sr. Vereador.


 

 O Sr. Vereador chamou a atenção para a realização de obras amiúde, designadamente 

durante esta semana, tendo referido que tem constatado que alguns dos procedimentos 
não estão a ser cumpridos, pelo que apresentou o requerimento que se anexa à presente 

acta (Anexo 1), cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido. 
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O Sr. Presidente informou que o presente requerimento será remetido aos Chefes da 
DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares e da DIRM � Divisão de 

Infraestruturas e Redes Municipais, para resposta aos respectivos pontos.  
 

 

INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DÂMASO 

 

 

674 - O Sr. Presidente informou que tem mantido contactos com o Dr. António Cecílio, 

Administrador da Insolvência da Dâmaso, que lhe tem dado conta dos procedimentos para 

encontrar um investidor que pudesse pôr a empresa a funcionar. 
 
De seguida leu o mail que o referido Administrador lhe dirigiu em 17/09/2009, e de que já tinha 

dado conhecimento na Assembleia Municipal, onde é pedida uma resposta da Câmara, no prazo 

de 15 dias, sobre uma proposta de aquisição do prédio, no valor de 825.000 euros, que será para 

destinar a armazéns, o que não serve os interesses da população local, pois não cria postos de 

trabalho.  
 
Face ao exposto o Sr. Presidente pediu autorização à Câmara para responder positivamente, 

tendo em conta que:  
- é de todo conveniente a aquisição; 
- a eventual aquisição da Dâmaso pela Câmara permitiria integrar este espaço na actual Área 

Industrial de Vieira de Leiria; 
- há dois furos de água dentro da fábrica que importaria salvaguardar. 
 
O assunto foi apreciado pela Câmara e foi deliberado autorizar o Sr. Presidente a 

negociar entre o valor da proposta existente e o valor definido pela Comissão de 

Credores. 

 

Mais ficou deliberado esclarecer se o uso pretendido pelos interessados é enquadrável no 

Regulamento da Área Industrial de Vieira de Leiria. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 







 

 

1 - REQ N.º 2519/09 -  PC N.º  346/06 � APPACDM � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL 

 
LOCAL: VÁRZEA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE LAR DESTINADO AO ALOJAMENTO DE 

PESSOAS COM DFICIÊNCIAS MENTAIS 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 
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675 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Lar destinado ao 

alojamento de pessoas com deficiências metais, a levar a efeito num prédio urbano, inscrito a 

favor da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental da Marinha 

Grande, atribuído pela Câmara Municipal em direito de superfície, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 21 de Junho de 2006. 
 
Presente Parecer Favorável emitido em 2 de Abril de 2009, pela Comissão Regional da Reserva 

Agrícola do Centro, relativo à utilização de solo incluído na Reserva Agrícola Nacional, 

destinado à Construção de Lar Residencial, após prévio reconhecimento de interesse público, 

aprovado em Reunião de Câmara realizada em 15 de Janeiro de 2008 e declarado pela 
Assembleia Municipal da Marinha Grande, em 6 de Março de 2009. 
 
Presente parecer jurídico emitido em 27 de Abril de 2009, pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, relativo à interpretação dos artigos 8.º (Áreas de 

protecção especial) do Título II (Do zonamento) e 19.º (Disposições gerais) do Título III (Das 

condicionantes) do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, no que 
respeita às Áreas de Protecção Especial delineadas na Carta de Ordenamento, em sobreposição 

com as manchas das Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais inseridas nos perímetros urbanos 

e faixas de protecção das linhas de água que atravessam os aglomerados, patentes na Carta de 

Condicionantes, remetendo para o órgão competente, a decisão ��no âmbito do controlo 

prévio que lhe compete das operações urbanísticas na área do município, tendo em conta os 

pareceres e autorizações externas��, referindo ainda que ��as regras das condicionantes de 

ordem superior prevalecem sobre as regras estabelecidas nos planos, princípio esse que está, 

aliás expresso no n.º 2 do artigo 19.º do regulamento do PDM, quando aí se diz que �nos casos 

em que se venham a verificar conflitos de áreas sujeitas a servidões ou restrições de utilidade 

pública com usos incompatíveis propostos na planta de ordenamento, prevalecem as 

condicionantes determinadas por essas servidões ou restrições�. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem os Projectos de Especialidades e 
Obras de Urbanização apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 

bem como os pareceres emitidos pelas entidades consultadas, a Câmara deliberou deferir 

a aprovação da Construção de um Lar destinado ao alojamento de pessoas com 

deficiências metais, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

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

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 04/09, no valor de � 4.478,24 

(quatro mil quatrocentos e setenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos), dos quais � 

2.993,83 (dois mil novecentos e noventa e três euros e oitenta e três cêntimos) 

respeitantes às infra-estruturas de abastecimento de água e � 1.484,41 (mil 

quatrocentos e oitenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos) respeitantes às infra-

estruturas de saneamento doméstico. 

 

2. O ramal de ligação da Rede de Abastecimento de Água deverá ser em tubo de alta 

densidade (PEAD) com acessórios e válvula de ramal de encaixe rápido ISO em 

poliacetal. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ N.º 2380/09 - PC N.º 628/97 � VEXFIM � SERVIÇOS, LDA 

 
LOCAL: RUA HELDER LUCIANO ROLDÃO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES 

 

 

676 - Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Edifício de Habitação e 

Comércio, sito na Rua Hélder Luciano Roldão, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 320/2007, válido até 10 de Maio de 2010. 

 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à aprovação das alterações efectuadas durante o decorrer da obra. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as alterações requeridas ao 

Projecto de Arquitectura inicialmente aprovado, por se verificar que as mesmas 

continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao referido licenciamento, 

com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação dos Projectos de Especialidades decorrentes das alterações efectuadas, 

nos termos do n.º 4 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

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

 

2. Apresentação de Termo de Responsabilidade do autor do Projecto de Arquitectura, 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

acompanhado de documento comprovativo da sua inscrição em associação pública de 

natureza profissional, nos termos do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

Setembro. 

 

3. Apresentação de peça gráfica da Planta da Cave (Final) � desenho 04, com a 

marcação dos lugares de estacionamento e zonas de circulação, de acordo com a 

Secção III (Normas técnicas aplicáveis aos projectos), do Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas. 

 

4. Apresentação de peças gráficas das Plantas do Piso 0 (Alterações e Final) � desenhos 

05 e 06, com a alteração da abertura das portas dos vãos de acessos às fracções 

habitacionais, de forma a não entrarem em conflito com as portas corta-fogo de 

acesso ao piso de estacionamento em cave. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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3 � REQ N.º 1842/05 - PC N.º 584/02 � SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA 

DE PILADO E ESCOURA 

 
LOCAL: PILADO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BANCADA DESPORTIVA 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
 
677 - Presente Projecto de Arquitectura relativo à Construção de Bancada Desportiva, 

apresentado por Sociedade Desportiva e Recreativa do Pilado e Escoura, aprovado por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 17/07/2003. 
   
Presentes Informações Técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos de 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a Construção de Bancada 

Desportiva, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de peça(s) gráfica(s) com a localização de fossa estanque dimensionada 

para um despejo máximo quinzenal, suprimindo o posso absorvente, de acordo com o 

solicitado no ponto 2 do Ofício n.º 2367/2004, de 18/11; 

 

2. Apresentação de declaração do técnico responsável pelos projectos de especialidades, 

passada pela respectiva associação, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no n.º 

3 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/2001, de 04/06; 

 

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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - REQ N.º 1090/09 � PC N.º  192/06 � MARCELINO PEREIRA ALVES 

 

LOCAL: TRAVESSA DOS PIMENTAS NORTE � ENGENHO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS MORADIAS E MUROS 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES (ALTERAÇÕES) 
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678 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Edifício de Habitação e 

Muros de Vedação, levado a efeito na Travessa dos Pimentas � Engenho, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 203/07, de 20/07, com termo em 07/01/2010. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicial apresentado, aprovado por 

Despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento 
do Território, em 04/12/2008. 
 
Presente Informação Técnica dos serviços da DIRM, que atesta que a solução proposta no 

projecto de águas residuais domésticas sobre a desistência da conduta elevatória (colector de 

saneamento) e a realização de fossa estanque, se encontra de acordo com as indicações dadas 

por estes serviços. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Alterações aos Projectos de 

Especialidades apresentados, aptos a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as alterações aos Projectos de 

Especialidades apresentados, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de Termos de Responsabilidade de acordo com o solicitado no ponto 1 

do Ofício n.º 953/09, de 09/06. 

 

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

consequência da execução da obra. 

 

Mais deliberou mandar libertar a totalidade da Garantia Bancária n.º 2084, datada de 4 

de Julho de 2007, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, C.R.L., no valor de EUR 

3.943,00 (três mil novecentos e quarenta e três euros), pelo facto de não ser aceitável a 

construção da infra-estrutura de prolongamento do colector de saneamento doméstico, 

sobre a Travessa dos Pimentas Norte, nos moldes apresentados, face à informação técnica 

dos serviços da DIRM, pelo facto deste tipo de soluções de prolongamento da rede predial 

em espaço público, com recurso a poço de bombagem, serem soluções que acarretam em 

geral, custos elevados de manutenção para o Município, tendo sido substituída pela 

execução de fossa estanque dentro dos limites da propriedade, dimensionada para um 

despejo regular de acordo com a legislação em vigor, ficando esta mesma rede predial 

preparada para a ligação a uma eventual rede pública de recolha do afluente doméstico. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

5 - REQ N.º 2038/09 � PC N.º  189/08 � IRMÃOS CAMINHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA 

 

LOCAL: RUA DA FÁBRICA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES / PROPRIEDADE HORIZONTAL 
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679 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Edifício de Habitação e 

Muros de Vedação, aprovado por Despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, 

Paisagismo, Planeamento e Ordenamento e Território, por subdelegação de competência do Sr. 

Presidente, datada de 21/11/2007, em 11/05/2009. 
 
Presente Informação Técnica dos serviços, que atesta estarem os Projectos de Especialidades 

apresentados bem como a constituição do edifício ao Regime de Propriedade Horizontal, aptos 
a merecerem aprovação.    
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Licenciamento da Construção de 

Edifício, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentação de elementos rectificativos ao projecto da rede de distribuição de 

água, com um único ramal de ligação à rede pública de abastecimento de água, 

prevendo uma bateria de contadores; 

 

2. Apresentação de elementos rectificativos ao projecto de águas residuais 

domésticas, prevendo uma única caixa de ramal de futura ligação à rede pública 

de águas residuais domésticas; 

 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio na totalidade da frente 

do terreno, com uma largura de 2,25 m, sendo o alinhamento definido no local 

pelos serviços respectivos da Câmara, devendo os materiais a aplicar serem, para o 

revestimento do passeio, pavê de betão rectangular com as dimensões de 

0,20x0,10x0,06 e para o lancil, igualmente em betão, com as dimensões 0,13x0,22, 

sendo igualmente necessário que o requerente proceda ao remate entre o futuro 

passeio e o pavimento existente betuminoso; 

 

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

rebocados e pintados, nas seguintes condições: 

 

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

0.80m, podendo ser encimado por elementos gradeados, com a altura 

máxima de 0.70m, de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 da alínea x) 

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

 

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

altura de 1,80m, contados a partir da cota natural do terreno, podendo, 

quando confinante com o espaço público, aplicar-se o determinado na 

alínea anterior, numa extensão até 1,50m, a contar do limite do passeio, 

de acordo com alíneas c) e d) do n.º 4 da alínea x) do art. 3.º do 

Regulamento Municipal das Edificações Urbanas.  
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6. 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; 

 

7. 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; 

 

8. 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. 

 

9. Emitir a Certidão requerida para que o edifício possa ser submetido ao Regime de 

Propriedade Horizontal, nos termos da Informação Técnica anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - REQ N.º 2384/09 � PC N.º  356/08 � JOSÉ ROSA SOARES 

 

LOCAL: AVENIDA 1º DE MAIO, N.º 220 E 222 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE ARMAZÉNS E CONSTITUIÇÃO 

DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

680 - Presente Processo de Licenciamento n.º 351/86, relativo à Ampliação de Edifício de 

Armazéns, situado na Av. 1.º de Maio, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/04/1986, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 26/1986, de 22/04. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração de Edifício de Armazéns e constituição 

do mesmo em Regime de Propriedade Horizontal. 
 
Presente informação técnica que atesta estar o projecto de arquitectura apto a merecer 

aprovação, bem como se encontram preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do 

edifício ao Regime de Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou: 

 

1. Deferir a aprovação do Projecto de Arquitectura de Alteração de Edifício de 

Armazéns, com o condicionalismo de apresentação, no prazo máximo de seis meses a 

contar da data da notificação, dos projectos complementares aplicáveis, de acordo 

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

com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 
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2. Emitir a Certidão requerida para que o edifício possa ser submetido ao Regime de 

Propriedade Horizontal, nos termos da informação técnica anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - REQ N.º 2013/09 � PC N.º 370/08 � CHRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

LOCAL: RUA DIOGO STEPHENS, N.º 40 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: REMODELAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

681 - Presente Processo de Obras n.º 1329/77, referente ao licenciamento da construção de 

edifício habitacional e comercial, localizado na Rua Diogo Stephens, indeferido por 
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 22/11/1977, ��por o projecto não 

estar elaborado nem calculado por individuo com legitimidade para o fazer, nos termos da lei 

(Decreto-lei n.º 73/73, de 28 de Fevereiro).�. 
 
Presente Processo de Obras n.º 96/78, referente a aditamento ao projecto inicial, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 14/02/1978, com correspondente 

emissão de Alvará de Licença de Construção n.º 197/78, de 28/02 e respectivas prorrogações 

n.º 192/79, de 26/02, n.º 718/79, de 26/06 e n.º 1202/79, de 24/10. 
 
Presente Processo de Obras n.º 389/80, referente a alterações ao projecto de construção de 

prédio, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 25/03/1980, 
com correspondente emissão de Alvará de Licença de Construção n.º 402/80, de 09/04. 
 
Presente Processo de Obras n.º 951/79, referente a alterações ao projecto de construção de 

prédio, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 04/11/1980, 

com correspondente emissão de Alvará de Licença de Construção n.º 1209/80, de 12/11. 
 
Presente Processo de Obras n.º 1765/80, referente implantação de um centro comercial num 

prédio já construído, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

20/01/1981, com correspondente emissão de Alvará de Licença de Construção n.º 109/81, de 

02/02. 
 
Presente Processo de Obras n.º 1926/81, referente a alterações do centro comercial, aprovado 

por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/02/1982, com correspondente 

emissão de Alvará de Licença de Construção n.º 244/82, de 11/03. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente ás alterações de remodelação do centro comercial, 

localizado no piso de cave do edifício de habitação e comércio, situado na Rua Diogo Stephens, 

Freguesia e Concelho de Marinha Grande, devidamente instruído, acompanhado dos pareceres 

favoráveis das entidades consultadas, nomeadamente da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil e do Centro de Saúde Concelhio da Marinha Grande, impondo a verificação de 

determinadas requisitos. 
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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 remodelação do centro comercial existente, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

 

2. Apresentação, em igual período de cópias dos documentos de identificação civil dos 

signatários da acta da Assembleia de Condóminos, cuja cópia consta do processo; 

 

3. Cumprimento integral das observações constantes do parecer da Autoridade de Saúde 

que se transcrevem: 

 �� 

1. O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor, 

nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 243/86, de 20/08, a Portaria n.º 987/93, de 06/10, o 

Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27/11, o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08 e 

demais legislação em vigor. 

2. A ventilação artificial, referida na memória descritiva e plantas, na atmosfera de 

trabalho deve assegurar um caudal médio mínimo de ar fresco e puro de 30m3 por 

hora e por trabalhador. 

� 

4. Dado que a Rede Predial Pluvial liga directamente à ribeira, deverá o autor dos 

projectos de especialidades, redimensionar toda a rede predial, de forma a garantir o 

bom funcionamento da mesma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - REQ N.º 1597/09 � PC N.º 19/09 � TRANSOGAS � SOCIEDADE DE 

TRANSPORTES, ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS, LDA 

 

LOCAL: E.N. 242 � KM 9.864 � EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LICENCIAMENTO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

682 - Presente pedido de Licenciamento de Alterações ao Posto de Abastecimento de 

Combustíveis e Edifício de Apoio existentes, localizados na E.N. n.º 242, km 98,940 - Embra, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presentes anteriores Processos Camarários relativos a: 
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 PC 1912/57 � Construção de posto de abastecimento de combustíveis e edifício destinado a 
venda de acessórios, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

14/10/1957, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 372, de 16/12/1957; 
 PC 267/72 � Remodelação do posto de abastecimento de combustíveis, com montagem de 

cobertura pré-fabricada, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 25/04/1972, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 325, de 

9/05/1972; 
 PC 306/74 � Instalação de um depósito subterrâneo, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 09/04/1974, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 430, de 14/06/1974; 
 PC 598/75 � Instalação de um tanque subterrâneo para combustível líquido, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 24/06/1975; 
 PC 1097/88 � Remodelação de posto de abastecimento de combustíveis, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 14/09/1988, ao qual foi atribuído 

Alvará de Licença de Construção n.º 1409, de 21/09/1988. 
 
Presente Parecer Favorável Condicionado emitido pela Administração Regional de Saúde do 

Centro - Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres que sobre ela recaíram, a Câmara 

deliberou deferir as Alterações ao Posto de Abastecimento de Combustível e Edifício de 

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

de base ao licenciamento inicial, nas seguintes condições: 

 

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

seguintes elementos: 

 

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

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

04/09; 

b) Cópia do Parecer da Direcção Regional de Economia do Centro do Ministério da 

Economia e da Inovação, relativamente ao pedido de licenciamento para 

remodelação de um Posto de Vendas de Combustíveis, de acordo com o ponto 1 do 

art.º 7.º, do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26/11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 

30/11 e Decreto-Lei n.º 31/08, de 25/03; 

c) Cópia do Parecer da Delegação Regional de Leiria das Estradas de Portugal, S.A., 

relativamente ao pedido de licença para remodelação de um posto de vendas de 

combustível, situado na E.N. n.º 242, km 98,940; 

 

2. A instalação de secções acessórias de bebidas em estabelecimentos comerciais, está 

sujeita ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, nomeadamente no que 

se refere à necessidade de apresentação de declaração prévia da instalação do 

estabelecimento de bebidas, nos termos do Anexo da Portaria n.º 573/2007, de 17/07, 

aquando do início da laboração. 

 

3. Deverá ser respeitado o condicionalismo imposto pela Administração Regional de 

Saúde do Centro, que se transcreve: 
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�1- Todos os locais de trabalho e instalações comuns, que não são providos de ventilação 

e iluminação natural, devem ser dotados de dispositivos de renovação do ar e dispositivos 

artificiais de iluminação.� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - REQ N.º 3654/08 � PC N.º 246/08 � VODAFONE TELECEL � COMUNICAÇÕES 

PESSOAIS, S.A. 

 

LOCAL: RUA 4, N.º 57 � VÁRZEA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE SUPORTE DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS 

 

FASE: AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO 

 

 

683 - Presente Pedido de Autorização Municipal para Instalação de Infra-Estruturas de Suporte 
de Estação de Radiocomunicações e respectivos acessórios. 
 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta a verificação do cumprimento do Decreto-
Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, diploma que regula a autorização municipal inerente à 

instalação e funcionamento deste tipo de infra-estruturas. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Pedido de Autorização para 

Instalação de Infra-Estruturas de Suporte de Estação de Radiocomunicações e respectivos 

acessórios, nas seguintes condições: 

 

1. Apresentar Termo de Responsabilidade do Técnico Autor do Projecto de 

Estabilidade, de acordo com o solicitado no segundo ponto do Ofício n.º 1913/08, de 

05/11; 

 

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

conforme o ponto 2 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho; 

 

3. Respeitar as restrições básicas e fixados os níveis de referência relativos à exposição 

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

Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro; 

 

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

n.º 11/2003, de 18 de Janeiro a entregar trimestralmente às entidades referidas no 

ponto 4 do mesmo artigo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

10 - REQ N.º 2195/09 � PC N.º 401/05 � CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA  
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LOCAL: RUA DO PINHAL � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL E MUROS 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 
 
684 - Presente como antecedente, Processo n.º 242/2004, de 24/03, referente ao pedido de 

licenciamento da Construção de Conjunto Habitacional e Muros, indeferido por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 23/03/2005, transcrevendo-se: 
 
�Após análise da pretensão a Câmara deliberou indeferir, nos termos da alínea a) do n.º 1, 

alínea b) do n.º 2, e n.º 4, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, por: 

 

a) A operação urbanística violar o plano municipal de ordenamento do território vigente, 

designadamente o n.º 10 do artigo 5.º do Plano Director Municipal da Marinha Grande;  

 

b) A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável 

para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes, designadamente quanto à rede de 

abastecimento de água;  

 

c) A operação urbanística ser susceptível de manifestamente afectar a estética das 

povoações, a sua adequada inserção no ambiente urbano, designadamente em resultado da 

desconformidade com as cérceas dominantes e com a volumetria das edificações 

envolventes.  

 

Mais deliberou informar que as alegações apresentadas, ao abrigo dos artigos 100º e 101º do 

C.P.A., não sanaram as questões que motivaram a proposta de indeferimento.  

 

Deliberou igualmente informar que, se reduzido o seu volume e número de unidades 

funcionais, o modelo urbano apresentado considerar-se-á viável, desde que devidamente 

acauteladas as questões relativas às infra-estruturas.� 

 
Presente processo referente às Obras de Urbanização relativas à Abertura de Arruamento a 

partir da Rua do Pinhal, no lugar de Trutas, tendo em vista a execução das infra-estruturas 
necessárias ao licenciamento da Construção de Conjunto Habitacional e Muros, solicitado a 

coberto do presente processo e da Construção de Conjunto Habitacional, solicitado a coberto 

do Processo n.º 566/2005, de 01/08, em nome de Valério Pereira da Silva, indeferido por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 04/06/2009, ao abrigo do n.º 5 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, designadamente por ausência de rede pública de 

águas residuais domésticas. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e os antecedentes anteriormente referidos, a Câmara deliberou indeferir o 

pedido de licenciamento da Construção de Conjunto Habitacional e Muros, ao abrigo do 

n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, designadamente por ��ausência de 
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arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento��, 

constituindo a obra projectada ��uma sobrecarga incompatível para as infra-estruturas 

existentes.�. 

 

Mais deliberou informar o requerente, dos seguintes aspectos: 

 

1. Para o lugar das Trutas está prevista a execução de um colector no ano corrente, 

contudo este não servirá a zona em causa. 

2. A zona onde o prédio se encontra inserido, será servida por um outro colector, já 

previsto para o local, mas ainda sem data definida para a sua execução.  

3. O requerente deverá solicitar aos serviços da Divisão de Infra-Estruturas e Redes 

Municipais (DIRM), informações sobre o estudo do GAT para as Trutas, para futura 

referência. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

11 - REQ N.º 2713/05 � PC N.º  566/05 � VALÉRIO PEREIRA SILVA 

 

LOCAL: RUA DO PINHAL � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

685 - Presente processo referente às Obras de Urbanização relativas à Abertura de Arruamento 

a partir da Rua do Pinhal, no lugar de Trutas, tendo em vista a execução das infra-estruturas 
necessárias ao licenciamento da Construção de Conjunto Habitacional, solicitado a coberto do 

presente processo e da Construção de Conjunto Habitacional e Muros, solicitado a coberto do 

Processo n.º 401/2005, de 03/06, em nome de Casa Panorama � Construção Civil, Lda., 

indeferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 04/06/2009, ao abrigo 

do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, designadamente por ausência de rede 

pública de águas residuais domésticas. 

 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram e os antecedentes anteriormente referidos, a Câmara deliberou indeferir o 

pedido de licenciamento da Construção de Conjunto Habitacional, ao abrigo do n.º 5 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, designadamente por ��ausência de 

arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento��, 

constituindo a obra projectada ��uma sobrecarga incompatível para as infra-estruturas 

existentes.�. 

 

Mais deliberou informar o requerente, dos seguintes aspectos: 

 

1. Para o lugar das Trutas está prevista a execução de um colector no ano corrente, 

contudo este não servirá a zona em causa. 
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2. A zona onde o prédio se encontra inserido, será servida por um outro colector, já 

previsto para o local, mas ainda sem data definida para a sua execução.  

3. O requerente deverá solicitar aos serviços da Divisão de Infra-Estruturas e Redes 

Municipais (DIRM), informações sobre o estudo do GAT para as Trutas, para 

futura referência. 

 

Deliberou ainda informar que se encontra ultrapassado o prazo que lhe foi concedido, ao 

abrigo dos artigos 100.º e 101.º do C.P.A., comunicado através do Ofício n.º 1292/2009, de 

27/08, sem que tenha apresentado qualquer tipo de alegações às questões que motivaram 

o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

12 - REQ N.º 1375/07 � PC N.º  1147/01 � FLORINDO PARREIRA MENDES 

 

LOCAL: RUA DA SAPINHA - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

686 - Presente Processo de Licenciamento n.º 62/97, da Câmara Municipal de Alcobaça, 

relativo à construção de uma moradia unifamiliar deferido por Despacho de Sr. Vereador do 

Pelouro de Gestão Urbanística, de 27 de Julho de 1999, ao qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção n.º 237/2001. 
 
Presente parecer técnico dos serviços que atesta que as alterações apresentadas, executadas no 

decorrer da obra e verificadas em sede de vistoria, se encontram aptas a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o projecto de Alterações ao 

Licenciamento de Construção de uma Moradia Unifamiliar, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

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

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

04/06. 

 

2. Apresentação de Termo de Responsabilidade subscrito pelo autor do Projecto de 

Alterações, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente o Regulamento Municipal das Edificações Urbanas e o Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, de acordo com os modelos publicados. 

 

3. Apresentação de declaração de inscrição do técnico autor do projecto, emitida pela 

respectiva associação ou ordem profissional, de forma a dar cumprimento ao 

estabelecido no n.º 3 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06. 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 21 

 

4. Apresentação de autorização do Autor do Projecto de Arquitectura inicial, 

consentindo as alterações apresentadas, de acordo com o n.º 1 do artigo 59.º do Anexo 

I da Lei n.º 16/2008 de 1 de Abril. 

 

5. Apresentação de Memória Descritiva e Justificativa, elaborada de acordo com o n.º 4 

do artigo 11.º da Portaria n.º 1110/01 de 19 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

13 - REQ N.º 2459/09 � PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. 

 

LOCAL: RELVINHA � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES (ALTERAÇÕES) 

 

 

687 - Presente Processo de Obras n.º 544/05, referente ao licenciamento da Construção de um 

Edifício Industrial, localizado na Rua do Casal do Lebre, em Relvinhas, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente apresentado, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26 de Fevereiro de 

2009. 
 
Presente Projectos de Especialidades decorrentes das alterações efectuadas ao Projecto de 
Arquitectura aprovado, dispondo de informação técnica dos serviços, que atesta estarem aptos a 

merecerem aprovação. 
  
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir a aprovação dos projectos de 

especialidades apresentados referentes à Construção de um Edifício Industrial, com os 

seguintes condicionalismos: 

 

1. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar em consequência da 

realização da obra; 

 

2. Os valores paramétricos após o pré-tratamento do esgoto, para descarga no colector 

doméstico público deverão obedecer aos seguintes limites: 
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Devendo cumulativamente obedecer aos parâmetros fixados no Anexo XXVIII do 

Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os resultados dos ensaios a efectuar ao efluente deverão ser entregues na Câmara 

Municipal. 

 

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 

feita nas condições fixadas. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
14 - REQ N.º 2550/09  � PC N.º  89/08 � GESTELEC � GESTÃO E INVESTIMENTOS, 

SOC. UNIPESSOAL, LDA 

 

LOCAL: CAMPO DA PORTELA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
 
688 - Presente processo relativo à autorização de localização de um conjunto edificado, 

destinado a comércio e serviços, em nome de �E. LECLERC�, a erigir em prédio urbano 

Parâmetro VMA 

Temperatura < 30º C 

pH Entre 6.0 e 9.5 unid 

Hidrocarbonetos totais < 15 mg/l 

SST < 680 mg/l 

CBO5 <523 mg/l 

CQO < 1200 mg/l 

Óleos e gorduras < 50 mg/l 

Detergentes < 50 mg/l l 

Sulfuretos < 1.0 mg/l 

Ag < 0.1 mg/l 

Zn < 5.0 mg/l 

Metais pesados totais < 5.0 mg/l 

 

Parâmetro VMA 

Cianetos totais < 0.5 mg/l 

Cloro Residuais Disponíveis < 1.0 mg/l 

Fenois < 0.5 mg/l 
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localizado na Portela, Freguesia de Marinha Grande, requerido por Gestelec � Gestão e 

Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda., deferido em Reunião de Câmara datada de 24 de 

Janeiro de 2008. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção do referido Estabelecimento 

Comercial, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 15 de 

Janeiro de 2009, com posterior alteração aprovada por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 20 de Agosto de 2009.  
 
Presentes Projectos de Especialidades referente à Construção do referido Estabelecimento 

Comercial, dispondo dos pareceres técnicos dos serviços que atestam estarem aptos a merecer 

aprovação. 
 
Presentes Projectos de Obras de Urbanização, referentes às requalificações dos arruamentos 

referidos nos condicionalismos inerentes à aprovação do pedido autorização de localização 

respectivo, acompanhados dos respectivos orçamentos, nomeadamente: 
 
1. Rua Miguel Torga (antiga Rua 4) � Remodelação da rede de águas pluviais e execução 

integral da estrutura do pavimento incluindo passeios; 
 

2. Rua Natália Correia (antiga Rua 6) - Remodelação da rede de águas pluviais e execução 

integral da estrutura do pavimento incluindo passeios; 
 

3. Rua Camilo Castelo Branco - Remodelação da rede de abastecimento público de águas e 

execução da camada de desgaste do pavimento; 
 

4. Execução de intercepção giratória da Rua Aquilino Ribeiro com a Estrada de S. Pedro; 
 

5. Execução da ligação viária entre a Rua da Portela e a Rua Joaquim Marques Nobre (antiga 
Rua 3), compreendendo todos os trabalhos. 

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

Especialidades referentes à Construção do Estabelecimento Comercial, nas seguintes 

condições: 

 

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

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

na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, no valor de 

EUR 542.466,46 (quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis euros 

e quarenta e seis cêntimos), referente à requalificação dos arruamentos referidos nos 

condicionalismos inerentes à aprovação do pedido autorização de localização 

respectivo, podendo as mesmas vir a ser realizadas pelos Serviços da Câmara, caso 

esta assim o entenda. 

 

2. Executar todas as obras de arranjos exteriores a integrarem o domínio público, 

incluindo a deslocação dos ramais domiciliários de abastecimento de águas, águas 

residuais domésticas e águas pluviais, junto da Av. John Beare, de modo a que estes 

fiquem localizados no limite exterior do prédio, em domínio público. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 24 

3. Apresentação de cópia do Projecto da Rede Eléctrica aprovado, em referência à 

informação favorável emitida pela Direcção de Rede e Clientes Tejo da Área 

Operacional de Leiria da EDP. 

 

4. Apresentação de Alvará de Licença a emitir pela Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo, I.P., do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional, visto se encontrar prevista a execução de 

um furo de captação de água subterrânea com respectivo grupo elevatório 

submersível, para enchimento da cisterna de apoio ao serviço de incêndio, lavagens e 

rega, dado o Alvará de Licença n.º 2560-C/2004, constante do processo, não se 

encontrar emitido em nome do requerente.  

 

Deliberou ainda informar o requerente, que a emissão do Alvará de Obras de Construção 

ficará condicionado à apresentação de Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial, com descrição e todas as inscrições em vigor, referente ao prédio ou prédios 

abrangidos, visto o requerente se apresentar na qualidade de promitente-comprador. 

 

Mais deliberou informar o requerente, caso pretenda levar a efeito o Posto de 

Abastecimento de Combustíveis indicado na Planta de Implantação, considerado viável 

aquando da aprovação da autorização de localização do Estabelecimento Comercial, 

deverá efectuar o respectivo Pedido de Licenciamento, nos termos dos artigos 1.º e 2.º da 

Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro e demais legislação em vigor.   

 

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

Técnicos competentes desta Câmara Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Senhores 

Vereadores do PS. 

 
 

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 2). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  





15 - 16.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

 

689 - Presente proposta da 16ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
14ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 146.521 euros nos reforços e 
de 146.521 euros nas anulações; 
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14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 94.156 euros nos 
reforços e de 117.476 euros nas anulações.  
14ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 64.180 Euros nos 
reforços e de 30.410 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 16ª 

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. . 



 

16 - SIMLIS � EMISSÃO DE PARECER SOBRE O REGULAMENTO DE 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 

 

 

690 - Presentes ofícios da SIMLIS-Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA., 

solicitando a emissão de parecer sobre o seu �Regulamento de Exploração do Serviço Público 

de Saneamento de Águas Residuais�, que para todos os legais efeitos aqui se dá por 

integralmente reproduzido e que fica anexo à presente acta (Anexo 3). 
 
A Câmara Municipal apreciou o documento e reconhecendo que com este Regulamento se 

visa aumentar o nível de qualidade da prestação do serviço às populações do concelho, 

delibera emitir parecer favorável à sua aprovação mantendo, no entanto, fortes 

preocupações e reservas quanto às futuras implicações decorrentes da imputação dos 

custos finais do serviço nas facturas dos consumidores/utilizadores do serviço.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



17 - DOAÇÃO DE OBRA INTITULADA �DO PENEDO DA SAUDADE�, DA 

AUTORIA DO SR. ARTUR FRANCO 

 

 
691 - Presente carta do Sr. Artur Franco, com registo de entrada n.º E/10686/2009 de 

17/08/2009, agradecendo o espaço cedido pela Câmara Municipal da Marinha Grande, sala de 

exposições do Centro Azul em S. Pedro de Moel, para a realização de uma exposição de 

pintura. 
 
Mais comunica o artista que gostaria de oferecer a esta Câmara Municipal, uma obra intitulada 

�do penedo da Saudade�. 
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A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 64º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera aceitar a doação do quadro �do penedo da Saudade�, da autoria do Sr. 

Artur Franco, cujo valor se estima em 450,00 � (quatrocentos e cinquenta euros), 

destinado a integrar o património municipal, manifestando ao artista o seu 

agradecimento. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 





18 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 





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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- António Justino Madeira Ramos Freire, solicita autorização para revestimento da sepultura 

temporária nº 2096 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12077 de 09 de 

Setembro de 2009; 

 

- Maria Madalena Domingues, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 21 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12133 

de 10 de Setembro de 2009; 

 

- José Granada Sousinha, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, na 

sepultura temporária nº 2126 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12136 de 

10 de Setembro de 2009; 

 

- Maria Elisa da Silva Caetano, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2122 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12141 

de 10 de Setembro de 2009; 

 

- Maria Amélia Gil Salgueiro Próspero, solicita autorização para colocação de lápide e 

construção de murete, na sepultura temporária nº 2002 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/12339 de 15 de Setembro de 2009; 

 

- Madalena Celeste Silva D�Oliveira, solicita autorização para colocação de lápide, na 

sepultura temporária nº 301 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12340 de 

15 de Setembro de 2009; 

 

- Humberto Salvador Agostinho, solicita autorização para colocação de lápide, na sepultura 

temporária nº 2084 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12413 de 16 de 

Setembro de 2009; 

 

- Maria Isidora Soares Ramos, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2131 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12415 

de 16 de Setembro de 2009; 
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- Vitor Joaquim Ferreira Franco, solicita autorização para revestimento da sepultura 

temporária nº 1951 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/12417 de 16 de 

Setembro de 2009. 

 

 

Considerando que: 
  

- O artigo 51º do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, refere que o 

pedido de licenciamento para revestimento de sepultura (�) temporária é aprovado pela 

Câmara Municipal; 
 

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

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

Regulamento citado); 
 

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

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

materiais de revestimento retirados (cfr. nº 4 do artigo e Regulamento citado). 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





19 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 





693 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de passeios no impasse da Rua 

Fonte dos Ingleses � Ajuste Directo nº. 14/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Lenaprédio, Lda� 

com sede em Vila Saleme, Apartado 202 � Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Pavimentação da Avenida da Liberdade � 
Ajuste Directo nº. 09/09 adjudicada à Firma �Civilvias, Lda.� com sede em Garcia � Marinha 
Grande. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação da Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho � Vieira de Leiria � Concurso Limitado nº. 27/08 (DIRM)� adjudicada à Firma 

�Civilvias, Lda.� com sede em Garcia � Marinha Grande. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Pavimentação da Rua da Foz � Praia da Vieira 
� Ajuste Directo nº. 15/09 adjudicada à Firma �Civilvias, Lda.� com sede em Garcia � Marinha 
Grande. 
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Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Intercepção de raízes na EN 242-1 � Marinha 
Grande/Vieira de Leiria�, adjudicada à Firma �António Emílio Gomes & Filhos, Lda.� com 

sede em Rua Barão de Viamonte, nº.8-1º. Esqº. - Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de colector doméstico na Rua 

Alfredo Rosa � Ordem � Ajuste Directo nº. 10/09 (DIRM)�, adjudicada à Firma �António 

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

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Construção de colector doméstico na Rua do 

Lavadouro e na Travessa dos Fundadores em albergaria � Concurso Limitado nº. 29/08 
(DIRM) adjudicada à Firma �Cimalha � Construções da Batalha, Lda.� com sede em IC2 � 
Santo Antão, nº. 77, Apartado 6 � Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Iluminação pública na Avenida da Liberdade � 
Marinha Grande � Ajuste Directo nº. 20/09�, adjudicada à Firma �Electroadro � Instalações 

Eléctricas, Lda.� com sede em Adro, nº. 5 - Pedreiras. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Execução de instalações sanitárias no Parque 

de Campismo da Praia da Vieira � Ajuste Directo nº. 03/09 (DEEM)� adjudicada à Firma 

�Outeirobra � Construções Civis, Lda.� com sede em Rua das Voltas, 37 � Outeiro da Fonte. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Beneficiação da Travessa da Rua dos Poços � 
Concurso Público nº. 06/07 (DIRM)�, adjudicada ao consórcio �Matos e Neves, Lda/Pinto & 

Brás, Lda.� com sede em Rua do Emigrante, Pedrulhal � Batalha/EN 1, nº. 3059, Barracão - 
Colmeias. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação do Parque do Lavadouro Povo 

Unido � Vieira de Leiria � Concurso Limitado nº. 26/08 (DIRM)� adjudicada à Firma 

�Arquijardim � Manutenção de Espaços Verdes, Lda.� com sede em Quinta da Sardinha � 
Leiria. 

 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber provisoriamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto no art. 219º do Dec-Lei 

nº 59/99 de 02 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 







20 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 





694 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução De Colector Doméstico na Rua 

João Miller - Amieirinha� Ajuste Directo nº 42/02 DIRM, adjudicada à Firma �António Emílio 

Gomes & Filhos, Lda� com sede em Estrada da Figueira da Foz n.º 354, Leiria. 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da Rede Predial de um Bloco 

Habitacional e Ligação ao Colector de Casal Malta� Ajuste Directo nº 10/06 DIRM, adjudicada 

à Firma �António Emílio Gomes & Filhos, Lda� com sede em Estrada da Figueira da Foz n.º 
354, Leiria. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 29 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Rua das Carregueiras� Ajuste 

Directo nº 26/03 DIRM, adjudicada à Firma �António Emílio Gomes & Filhos, Lda� com sede 

em Estrada da Figueira da Foz n.º 354, Leiria 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Pavimentação da Rua da Silveira, Rua do 

Clube e Tv.ª da Escola� Ajuste Directo nº 28/03 DIRM, adjudicada à Firma �António Emílio 

Gomes & Filhos, Lda� com sede em Estrada da Figueira da Foz n.º 354, Leiria 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Infra Estruturas e arruamentos da 

área envolvente da cerca Concurso Publico Nº 04/01, adjudicada à Firma �Matos & Neves, Lda� 

com sede em Alcanadas, Batalha 
 
A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos que as obras foram executadas de 

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

e as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente 

as obras antes enunciadas, de acordo e para os efeitos do previsto nos art.ºs 227º e 229º do 

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





695 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de reparações na EN 242-1 � 
Estrada Marinha Grande/Leiria � Ajuste Directo nº. 11/04�, adjudicada à Firma �Sociedade de 

Construções Júlio Lopes, Lda� com sede em Rua de Ansião, Pombal. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Iluminação Pública na Rua do Cemitério 

(POLIS)�, adjudicada à Firma �Cidadeluz, Lda� com sede em Loteamento Novecentista - Lote 
1 r/c Esqº. � Bragança. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Arranjos paisagísticos da área posterior ao 
Arquivo Municipal/Jardim Palácio Stephens�, adjudicada à Firma �Construtora do Lena, S.A.� 

com sede em Quinta da Sardinha � Santa Catarina da Serra. 

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

Fernando Baridó e Rua da Serração � Ajuste Directo nº. 51/02�, adjudicada à Firma �Civilvias 

� Construção e Vias, Lda� com sede em Garcia � Marinha Grande. 
 

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

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

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

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

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





21 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 13,15M² DE TERRENO 

DO SR. JOSÉ TEODÓSIO GOUVEIA GABRIEL 
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696 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

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

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

Teodósio Gouveia Gabriel, que confronta a Norte com José Teodósio Gouveia Gabriel, a Sul 
com Serventia, a Nascente com Rua da Indústria e a Poente com Herdeiros de Joaquim 

Parracho, com Artigo Matricial nº. 2800. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência 

do terreno (13,15m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a execução do passeio de acordo com o existente, na zona do poço, desde que a 

placa do poço seja rebaixada e se execute nova caixa do motor, de acordo com o novo 

alinhamento. 

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

parcela de terreno de 13,15m², do prédio de que é dono José Teodósio Gouveia Gabriel, 

com Artigo Matricial nº. 2800, que confronta a Norte com José Teodósio Gouveia Gabriel, 

a Sul com Serventia, a Nascente com Rua da Indústria e a Poente com José Teodósio 

Gouveia Gabriel, para Beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio 

público obrigando-se à execução do passeio de acordo com o existente, na zona do poço, 

com rebaixamento da placa do poço e execução de nova caixa do motor, de acordo com o 

novo alinhamento, conforme consta da ficha anexa (Anexo 4) elaborada pelos nossos 

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

aqui se dá por reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





22 - RUA DO REPOUSO





697 - Em 21 de Dezembro de 1973, foram consignados os trabalhos que constituíam a 

empreitada de �Beneficiação do C.V. de Casal Galego (C.M. 1185) à Coucinheira (E.M. 535) � 
Lanço de Casal Galego ao limite do Concelho � Fase única � pavimentação na extensão de 

3.591 metros�, de acordo com auto, que se anexa. 
 
Por efeito desta obra foram atravessados terrenos, tendo sido cedidas áreas que integram, neste 

momento, o domínio público rodoviário municipal. Pelas pesquisas efectuadas não foram 

detectados documentos que atestassem a formalização dessas cedências. 
 
Aquando da realização dos contactos com vista à obtenção de cedências para a obra de 

Beneficiação da Rua do Repouso, tendo em conta o alargamento da plataforma viária, foi 

detectado que uma anterior cedência, datada de 1973, não terá sido formalizada.    
 
De acordo com informação da DATLO a área cedida aquando da realização da referida obra, 

em 1973, é de seiscentos e trinta metros quadrados, proveniente do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial das Marinha Grande sob o n.º 04656/191090. 
 
Com vista à actualização das áreas, quer junto do serviço de finanças, quer junto da 

conservatória de registo predial, torna-se necessário emitir declaração que ateste a área cedida e 

a respectiva finalidade.  
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Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a informação da DATLO, que se dá 

por reproduzida e se anexa (Anexo 5), emitir declaração na qual se ateste que, aquando 

da realização da obra de �Beneficiação do C.V. de Casal Galego (C.M. 1185) à 

Coucinheira (E.M. 535) � Lanço de Casal Galego ao limite do Concelho�, cuja 

consignação ocorreu em 21 de Dezembro de 1973, foi cedida uma área de seiscentos e 

trinta metros quadrados, que passou a integrar o domínio público, desanexada do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 5996 na respectiva matriz predial rústica e descrito na 

Conservatória do Registo Predial do Concelho da Marinha Grande sob o n.º 

04656/191090. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





23 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR PEDRO JOSÉ DA SILVA. DEFERIMENTO.





698 - Presente requerimento apresentado por Pedro José da Silva, através do qual solicita 
indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 20/2009/MAC, de 18 de Setembro, na qual se apreciam os factos 

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

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

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 20/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 6) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Pedro José 

da Silva, no valor de cento e setenta e seis euros e sessenta cêntimos, mediante a 

apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em que 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. 
 
 
 
24 - REQUERIMENTO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE.





699 - Presente requerimento apresentado pela Associação Comercial e Industrial da Marinha 
Grande, pelo qual é solicitada a não devolução de 15.424,00 euros, determinada pela 

deliberação camarária de 22-04-2009. 
 
Através da deliberação citada foi decidido ordenar a restituição de uma parte de um subsídio 

atribuído para certo fim e que não veio a ser totalmente afecto a essa finalidade. 
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Nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alíneas a) e b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é admitido o apoio a actividades de interesse 

municipal, especificando-se que visem a �prossecução de obras ou eventos de interesse 

municipal� ou �actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra�. 
 
Tal especificação significa que podem ser atribuídos subsídios que se enquadrem numa 

daquelas normas, mas esses subsídios devem efectivamente ser utilizados nessas actividades. 
 
O Tribunal de Contas tem enunciado a necessidade de se estabelecerem mecanismos de 
controlo a posteriori, pelos quais se ateste se as verbas atribuídas foram dispendidas para os fins 

visados e se os eventos ou actividades prosseguiram (ou não) o interesse municipal (cfr., por 

exemplo, relatório de auditoria n.º 28/2008). 
 
Assim, com os fundamentos expostos, a Câmara Municipal delibera indeferir o pedido 

apresentado, mantendo a sua deliberação de 22 de Abril de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





25 - EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� � CONC. PÚBLICO N.º 01/2008 � DEEM - APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS 





700 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/16 e data de 3/09/2009, em que se 

propõe a aprovação e adjudicação de trabalhos a mais no valor de 16.831,42 � + IVA à 

empresa �LENAPRÉDIO, Lda� da empreitada �Execução de arranjos exteriores em diversos 

recintos escolares�. 
 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/16, que se anexa 

(Anexo 7) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do artº nº 26º do Dec-Lei nº 59/99 

de 2 de Março aprovar e adjudicar trabalhos a mais a preços acordados no valor de 

2.335,00 � e os trabalhos a mais a preços contratuais no valor de 14.496,42 �, totalizando 

16.831,42 � +IVA sendo o seu prazo de execução de 5 dias à empresa �LENAPRÉDIO, 

Lda� da empreitada de �Execução de arranjos exteriores em diversos recintos escolares�. 

 

Propõe-se ainda, de acordo com o disposto no art.º 45.º, n.º 3 do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março, dispensar a realização do estudo previsto na parte final do n.º 2 do mesmo 

preceito legal, por o valor acumulado dos trabalhos a mais excederem em 15% o valor do 

contrato de empreitada.  

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato, de acordo com o art.º 116.º, do Decreto � Lei 

n.º 59/99 de 2 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





26 - SPORT IMPÉRIO MARINHENSE 
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701 - Presente informação n.º 1257/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 21/09/2009, dando conta que a Direcção do Sport Império Marinhense fez chegar a 
esta autarquia, em ofício entrado a 02 Setembro de 2009, um pedido de subsídio no sentido de 

reduzir as despesas inerentes a organização do concurso. 
 

A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e delibera, ao abrigo da alínea b) do 

n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a aquisição de um troféu no valor de 35,00 � para 

atribuir ao, Sport Império Marinhense contribuinte fiscal n.º 501422986, para premiar os 

participantes no seu concurso de pesca de mar. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009/A/205. 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a concretização inequívoca do objecto de apoio financeiro e 

a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo objecto, no 

período de 60 dias após recebimento da comunicação da atribuição do subsídio por parte 

do Município. 

  

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - CANTINAS ESCOLARES � REPOSIÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A 

SENHAS NÃO UTILIZADAS 

 

 

702 - A Câmara Municipal apreciou a informação I/1280/2009 do Sector de Educação da 

Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, relativamente ao pedido efectuado por diversos 

encarregados de educação de restituição de dinheiro referente a senhas de almoço adquiridas 

nas cantinas escolares durante o ano lectivo 2008/2009, e que por motivos diversos não foram 

utilizadas no decorrer do ano lectivo. 
 
Analisado os pedidos e tendo em conta que esta situação está directamente relacionada 

com o modo implementado por esta autarquia para venda de senhas nas referidas 

cantinas (as senhas são vendidas num nº mínimo de 5 senhas), delibera, ao abrigo da 

alínea d) do nº 7 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em 

anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, restituir o dinheiro correspondente às senhas 

não utilizadas aos seguintes encarregados de educação: 

 
Identificação 

do 

Encarregado 

de Educação 

 

Morada/ 

Contacto 

 

BI 

 

Nº 

Contribuinte 

 

Valor a 

restituir 

 

Cantina onde 

foram adquiridas 

as senhas 
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Francisco 
Veríssimo 

 
R. Ilídio 

Oliveira Guerra 
n.º 61 Ordem 

2430 Mª Grande 

 
 
 

18006989 

 
 
 

236891782 
 

 
7,30� 

(referente a 10 
senhas cada a 

0,73�) 

 
 
 

Cantina da Ordem 

 
Ana Maria de 

Jesus Pinto 

 
Rua dos 

Diospiros n.º 6 

Pedrulheira 
2430-402 

Marinha Grande 

 
 

8116394 

 
 

191107395 

 
32,12� 

(referente a 22 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 

Cantina de Picassinos 

 
Patrícia Silva 

Costa 

 
Rua S. Tomé e 

Príncipe, n.º 35 

Ordem  
2430-381 Mª 

Grande 

 
 
 

9806736 

 
 
 

205056580 

 
14,6� 

(referente a 10 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 

Cantina da Fonte 
Santa 

 
Mónica Sofia 

Reis Pereira 

 
Rua Joaquim da 
Silva Couceiro, 

n.º 37 
Ordem 

2430  Mª 

Grande 

 
 
 

10978830 

 
 
 

208128107 

 
5,84� 

(referente a 4 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 
 

Cantina da Ordem 

 
Maria Joana dos 

Santos 

 
Rua Bissau n.º 

14 
Comeira 

2430-072 Mª 

Grande 

 
 

02AE7702 

 
 

220911711 

 
4,38� 

(referente a 3 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 

Cantina Comeira 
 

 
Ana Júlia Santos 

Pires 

 
Rua Januário 

Martins, 20 2.º 
Esq.º 

2430 Marinha 
Grande 

 
 
 

9317107 

 
 
 

197710034 

 
4,38� 

(referente a 3 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 
 

Cantina Ordem 
 

 
Áurea Daniela 

Marques dos 
Santos Raso 

 
Rua das 

Laranjeiras n.º 
42 Engenho 
2430-130 

Marinha Grande 

 
 
 

10815500 

 
 
 

211033529 

 
2,92� 

(referente a 2 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 
 

Cantina Ordem 
 

 
Sónia Cristina 

da Luz Santos 

 
R.ª Fonte Velha 

n.º 17 2.º Esq.º 
Embra 

2430 M.ª 
Grande 

 
 

11626770 

 
 

206293488 

 
8.76� 

(referente a 6 
senhas cada a 

1,46�) 

 
 

Cantina Pilado 
 

 
Anabela Maria 

Pereira 
 
 
 

 
R.ª Pinhal do 

Rei, 8 
2445-276 

Martingança 

 
 
 
9810796 

 
 
 

204035600 

 
 

2,92� 
(referente a 2 
senhas, cada a 

1,46� 

 
 
 

Cantina Casal de 
Malta 
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Dina Maria dos 
Reis Fernandes 

Ferreira 

 
 

Rua dos Oleiros, 
20 Trutas 
2430-520 

Marinha Grande 

 
 
 

9831241 
 

 
 
 

192334140 

 
 

20,44� 
(referente a 14 
senhas, cada a 

1,46� 

 
 
 

Cantina Embra 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





28 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA � COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO NEUSA DE JESUS GOMES: 

ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 




703 - Presente informação nº I/1275/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto datada de 23/09/2009 referente ao pedido efectuado pela Sr.ª Neusa de 

Jesus Gomes, encarregada de educação de Carolina Gomes de Sousa, que actualmente se 

encontra impedida de frequentar a valência de prolongamento de horário no Jardim-de-Infância 

da Fonte Santa, por falta de pagamento, onde solicita o pagamento das comparticipações 

familiares em dívida no valor total de 190,47�, a partir do mês de Outubro. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da 

Lei n.º 169, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera concordar com o pagamento da dívida, no valor de 190,47� (cento e noventa 

euros e quarenta e sete cêntimos, a partir de Outubro do corrente ano, da seguinte forma: 

 - de 8 a 15 de cada mês, a encarregada de educação da aluna supra-citada deverá 

efectuar a liquidação do mês em causa, acrescida de outra prestação em atraso, até 

perfazer a totalidade do montante em dívida. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



29 - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA � VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE � NOVA ADENDA 




704 - Presente informação nº 1276/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 23/09/2009 sobre a necessidade de se rectificar o ponto 11 do 
Regulamento da Componente de Apoio à Família - Valência de Prolongamento de Horário-, o 
qual foi aprovado em reunião de Câmara de 16 Julho do corrente ano e, posteriormente alterado 

a 17 de Setembro. 
 
A Câmara apreciou a informação e, considerando que o ponto 11 do Regulamento 

aprovado, pode implicar sérios constrangimentos aos encarregados de educação dos 

alunos que frequentam os jardins-de-infância do concelho, a nível financeiro, delibera, ao 

abrigo da alínea a) do nº 1 do art.º 87º da Lei nº 169/99 de 18 Setembro, republicada em 

anexo à lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro conjugada com o nº 1 do art. 12º do Despacho 
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300/97 de 9 de Setembro, aprovar o seguinte regulamento, devidamente corrigido no que 

se refere ao ponto 11, designadamente: 

 

Componente de Apoio à Família 

Valência de Prolongamento de horário 

Ano lectivo 2009/2010 

 

1 - O Prolongamento de Horário só funcionará com um número mínimo de 10 alunos. A 
capacidade máxima de cada sala para a Componente de Apoio à Família será de 20 alunos. 
Caso o número seja superior ao indicado cabe à Câmara Municipal, em conjunto com o 

agrupamento, aplicar os critérios de selecção; 
 
2 - Critérios de selecção: 

- A inadequação dos horários profissionais dos pais e/ou encarregados de educação, face ao 

horário de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar (demonstrar através 

de comprovativo emitido pela entidade patronal e a entregar no Jardim-de-Infância, até 

quatro dias após o preenchimento e entrega deste documentos); 
- Tratar-se de criança que possua irmãos que estejam a frequentar a referida CAF; 
- Inexistência de alternativa, à qual a família possa recorrer, para ser assegurada a guarda da 

criança, após o encerramento do Jardim-de-Infância (fora das horas lectivas) 
- Tratar-se de criança que tenha frequentado a CAF no ano anterior 

 
3 A valência de prolongamento de horário funcionará de acordo com o calendário lectivo do 

pré-escolar e respeitando a calendarização de cada Agrupamento, no horário compreendido 

entre as 15h 30m e as 18h 30m, nos locais previamente definidos pela autarquia, em 
conjunto com o Agrupamento; 

 
4 Nas interrupções lectivas o horário de funcionamento será das 9h às 18,30h, sendo que as 

respectivas cantinas funcionarão nessas datas desde que o nº de refeições não seja inferior 5 

(cinco) alunos/dia. 
 
5 O valor mensal da comparticipação familiar é calculado em função do abono de família 

atribuído de acordo com os serviços da Segurança Social, bem como as normas definidas 

anualmente pelo Ministério de Educação para cálculo dos subsídios no âmbito da Acção 

Social Escolar; 
 

6 O pagamento da comparticipação é feito entre o dia 8 e o dia 15 de cada mês. Em caso de 

atrasos consecutivos no pagamento, o aluno fica impedido de continuar a frequentar esta 
valência; 

 
7 Fica isento do pagamento da mensalidade, o aluno que falte mais de 15 dias, durante o mês, 

desde que essa falta seja devidamente justificada, através de declaração médica, por motivo 

de doença do próprio. 
 
8 As desistências devem ser comunicadas por escrito, com uma antecedência mínima de 5 

dias úteis, em impresso próprio a fornecer pelo Município aos Agrupamentos, para serem 

remetidos aos respectivos jardins-de-infância. O não cumprimento desta norma, implica o 

pagamento integral da mensalidade do respectivo mês; 
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9 O transporte e acompanhamento das crianças para as respectivas salas de Componente de 

Apoio à Família, será assegurada pela Autarquia; 
 
10 O encarregado de educação é responsável pelo regresso do aluno, após o terminus do 

prolongamento de horário. 
 
11 A mensalidade referente ao mês de Julho de 2010 deverá ser paga juntamente com a 

do mês de Janeiro de 2010. 

 

12 Em caso de desistência da CAF no mês de Julho, não haverá restituição do valor pago 

anteriormente.  



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





30 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO EDIFICIO DA RESINAGEM. 
 

 

705 - Presente minuta de protocolo a celebrar com a Associação Tocándar, relativa à cedência 

do espaço do antigo mercado do peixe, no Edifício da Resinagem. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 4, alínea a), da Lei n.º 

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

cedência de espaço para funcionamento da Associação Tocándar e aprovar a minuta de 

protocolo, que se dá por reproduzida e se anexa (Anexo 8). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





31 - APOIO À ADCA � 9.º FESTIVAL DE JAZZ DA ALTA ESTREMADURA 




706 - Presente pedido de apoio financeiro da ADCA � Associação Desenvolvimento e 

Cooperação Atlântida (E/12326/2009), Contribuinte n.º 503482650, com sede em Avenida 1.º 

de Maio, n.º 108, 2430-211 MARINHA GRANDE, para a realização do Festival de Jazz da 

Alta Estremadura, que conta desde a primeira edição, há oito anos, com o apoio da Câmara 
Municipal da Marinha Grande e de Leiria, o que se tem revelado um bom exemplo de boas 
praticas institucionais. 
 
Trata-se de uma iniciativa anual, realizada nos concelhos da Marinha Grande e Leiria.  
O Festival de Jazz da Alta Estremadura é um evento de referência pelo seu nível artístico, mas 

também pela metodologia da produção, continuando a ser uma forte presença na agenda 

cultural distrital, onde o público amante deste género musical pode ouvir concertos únicos que 

se realizam na região. 
Trata-se de um acontecimento marcante na vida das cidades da Marinha Grande e Leiria, que 
acontece ao longo de quinze dias, e que integra concertos com artistas internacionais, nacionais 
e locais, a revelação de novos artistas portugueses, a componente pedagógica, exposição de 

fotografia e a promoção do Jazz enquanto música acessível a todos.  
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O Festival de Jazz da Alta Estremadura tem como objectivo geral oferecer à população da 

Marinha Grande e Leiria o acesso a um género musical pouco divulgado no distrito, 

descentralizando assim o conceito que, para se ouvir Jazz, o público tem que se deslocar às 

grandes urbes. 
Outro dos objectivos desta iniciativa é a componente formativa, através a realização de um 

Workshop, que resultará na constituição da Orquestra do Festival de Jazz da Alta Estremadura. 
Esta será composta principalmente por jovens músicos dos concelhos da Marinha Grande e 

Leiria, oriundos de Bandas Filarmónicas e escolas de música, com um reportório dedicado à 

iniciação e interpretação de linguagem do jazz, e abrangerá todos os instrumentos e voz e será 

dirigida a todos os níveis de experiência. 
A 9.ª Edição do Festival de Jazz da Alta Estremadura decorrerá entre 15 e 25 de Outubro de 

2009, estando previsto para a Marinha Grande a realização de três concertos, o Workshop, 

Feira do Disco e Exposição de fotografia, bem como a realização de três concertos em Leiria. 
 
O orçamento da iniciativa ronda os 56.789.96 euros de despesa e estimando-se - contando com 
os apoios das Câmaras da Marinha Grande e de Leiria e as bilheteiras - que a receita venha a 
ser na ordem dos 56.800,65 euros. 
 
O apoio pretendido pela ADCA é de 12.500.00 euros e destina-se a suportar as despesas a 
efectuar com a realização do festival, nomeadamente contratos com grupos, alojamento, 

alimentação, equipamento, pacote gráfico, direcção artística e despesas de produção 

(orçamento em anexo). 
 
Deste modo, considerando que: 

a) A Cultura e a subsequente actividade cultural e artística nas mais diversas disciplinas são 

estruturais e essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
b) O Município deve apoiar a realização de actividades culturais de interesse municipal de 

natureza cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande. 
c) Se trata de uma actividade cultural cujos principais objectivos são oferecer à população da 

Marinha Grande e Leiria o acesso a um género musical pouco divulgado no distrito, 

descentralizando assim o conceito que para se ouvir Jazz o público tem que se deslocar às 

grandes urbes;  
d) Que contempla a oferta da componente formativa, tão importante ao desenvolvimento 

musical e cultural dos jovens, através a realização de um Workshop, que resultará na 

constituição da Orquestra do Festival de Jazz da Alta Estremadura, que será composta 

principalmente por jovens músicos dos concelhos da Marinha Grande e Leiria, oriundos de 

Bandas Filarmónicas e escolas de música, com um reportório dedicado à iniciação e 

interpretação de linguagem do jazz, e abrangerá todos os instrumentos e voz e será dirigida a 

todos os níveis de experiência. 
e) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
que irá atrair centenas de espectadores às salas de espectáculos. 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de �12.500,00 (doze mil e quinhentos 

euros), à ADCA � Associação Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, Contribuinte n.º 

503482650, com sede em Avenida 1.º de Maio, n.º 108, 2430-211 MARINHA GRANDE, 

para suportar as despesas a efectuar com a realização do Festival de Jazz da Alta 

Estremadura de 2009, nomeadamente contratos com grupos, alojamento, alimentação, 
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equipamento, pacote gráfico, direcção artística e despesas de produção conforme 

orçamento enviado, cuja verba se enquadra na acção 2009/A/94 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de quatro meses após a realização do 

Festival de Jazz da Alta Estremadura, um relatório de actividades do evento, com a 

componente financeira (relatório detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde 

devem constar: a descrição da programação realizada, datas, número de espectadores, 

fotografias e outros elementos que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





32 - APOIO FINANCEIRO AO SPORT IMPÉRIO MARINHENSE (SIM) PARA A 

APRESENTAÇÃO DE UM NOVO PROJECTO TEATRAL INTITULADO �A BIRRA 

DO MORTO� 





707 - Presente pedido de apoio financeiro do Sport Império Marinhense (E/11792/2009 e 

E/10438/2009), contribuinte n.º 501422986, com sede em Avenida José Gregório, 2430 

MARINHA GRANDE, com vista à preparação de um novo projecto teatral intitulado �A Birra 

do Morto� do autor Vicente Sanches, a apresentar no dia 16 de 17 de Outubro no SIM, e que irá 

ser também apresentado na Festa do Teatro 2009, contando realizar diversas apresentações até, 

pelo menos, Maio de 2010. 

Este novo projecto pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido por esta colectividade 
ao longo de vários anos. 

 
Os principais objectivos que pretendem atingir com este novo projecto são: 
- Fazer chegar o Teatro a toda a população do concelho da Marinha Grande, pretendendo estes 

também vir a realizar actuações fora do concelho e nas cidades geminadas com a Marinha 

Grande; 
- Promover a participação e o convívio entre elementos do grupo cénico do SIM, sócios e não 

sócios da colectividade; 
- Criar oportunidades de intercâmbio cultural com outros grupos cénicos ou de outro tipo de 

actividade cultural; 
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- Aproximar a população dos lugares mais próximos da colectividade do SIM; 
- Dar continuidade ao trabalho cultural da área do teatro amador, desenvolvido ao longo de 

anos na colectividade; 
- Fomentar o intercâmbio entre gerações; 
 
O orçamento para a concretização deste projecto é de 1800 euros, distribuídos pelos custos com 

cenários, iluminação, guarda-roupa, adereços e deslocações. 
 
O apoio pretendido destina-se a suportar as despesas a efectuar com a construção e realização 

de cenários, iluminação, guarda-roupa, adereços e deslocações, no valor de 1800 euros. 
 
Deste modo, considerando que:  
 
a) A Cultura e a subsequente actividade cultural e artística nas mais diversas disciplinas são 

estruturais e essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
b) Uma estratégia cultural sustentada passa não só pelo apoio à apresentação/divulgação de 

projectos e actividades culturais, mas também pela atribuição de apoios para a criação artística, 

sendo que será através da promoção deste tipo de projectos e actividades criativas que será 

possível potenciar o surgimento de projectos e redes criativas/artísticas no concelho/região, 

estimular desenvolvimento das industrias criativas e por fim contribuir definitivamente para o 
desenvolvimento da Sociedade, com impacto a nível artístico, mas também cultural, económico 

e social nos locais onde se desenvolvem. 
c) O Município deve apoiar a realização de actividades culturais de interesse municipal de 

natureza cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande. 
d) Se trata de uma proposta de um grupo cénico do concelho no âmbito da criação artística e 

direccionada para a comunidade marinhense e de fora do concelho; 
e) Se trata de um grupo de cénico com vários anos de actividade, que tem vindo a apresentar 

trabalhos de qualidade e relevância do âmbito do teatro amador do concelho; 
f) Que o projecto vem contribuir para o desenvolvimento e dinamização cultural e artística do 
concelho e para a sua divulgação no país, e que desta forma se entende que resulta num 

beneficio cultural e artístico para a população em geral do concelho e de fora deste, bem como 

para o teatro amador concelhio, revestindo-se assim de especial relevância e de interesse. 
g) Se trata de uma actividade cultural cujos principais objectivos são: fazer chegar o Teatro a 
toda a população do concelho da Marinha Grande e fora dele, a participação e o convívio entre 

elementos do grupo cénico do SIM, sócios e não sócios da colectividade; a criação de 

oportunidades de intercâmbio cultural com outros Grupos Cénicos ou de outro tipo de 

actividade cultural; a aproximação da população dos lugares mais próximos da colectividade do 

SIM; a continuidade do trabalho cultural da área do teatro amador desenvolvido ao longo de 

anos na colectividade; o fomento do intercâmbio entre gerações; 
h) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
que irá atrair centenas de espectadores às salas de espectáculos. 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 1800� (mil e oitocentos euros) ao 

Sport Império Marinhense. Contribuinte n.º 501422986, com sede em Avenida José 

Gregório, Marinha Grande, para custear as despesas relacionadas com a preparação de 

um novo projecto teatral intitulado �A Birra do Morto�, nomeadamente para custear 
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despesas com a construção e realização de cenários, iluminação, guarda-roupa, adereços e 

deslocações, cuja verba se encontra prevista em PAM na acção 2009/A/144. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

1. Após seis meses da primeira apresentação do projecto e num prazo de três meses, fique 

a entidade obrigada à apresentação de um relatório de actividades do projecto, com a 

componente financeira (relatório de receitas e despesas do projecto), onde devem ainda 

constar: número de apresentações realizadas, locais, datas, número de espectadores, 

fotografias, comentários/sugestões recebidas pelos espectadores e/ou organização, outros 

elementos que enriqueçam o relatório, e no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro no prazo proposto. 

 

2. Que a não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





33 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM CASAL 

D�ANJA � VIEIRA DE LEIRIA 





708 - Presente no sector cultural, ofício com o registo E/10856/2009,do Centro Recreativo e 

Cultural da Juventude Casal d�Anja, com sede na Rua Quinta da Areia, nº 4, Casal d�Anja, 

243O -625 Vieira de Leiria, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes 

aos Festejos Anuais daquela colectividade que decorreram nos dias 21, 22 e 23 de Agosto de 
2009. 
 

Estes festejos tiveram a seguinte programação:  
 

21 Agosto 

21.30h Baile com o conjunto Trio Vieirense + 1 

22 Agosto 

09.00h Alvorada com música ambiente 

12.00h Abertura do restaurante 

16.00h Abertura da quermesse 

17.00h Jogos Tradicionais 

21.30h Baile com o conjunto Ritmo Calliente 

23 Agosto 
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09.00h Gaiteiros � Os Barulhentos� 

12.00h Abertura do restaurante 

16.00h Abertura da quermesse 

17.30h Rancho Folclórico de Picassinos e Rancho Folclórico �Sismarias� 

21.30h Banda Musical � Dual Band� 

          

Estes festejos populares tiveram como principal objectivo dar a conhecer à população local e 

vizinha, algumas das tradições culturais e recreativas locais, através de uma programação 

cultural e recreativa, a fim de contribuir para o engrandecimento cultural e social do povo da 
pequena povoação de Casal d�Anja. Pretendem ainda estas festas contribuir para a integração 

dos mais jovens dando-lhes a conhecer os usos e costumes locais. 
 

Tratou-se de um evento com a duração de três dias que juntou centenas de pessoas. 
 

O apoio financeiro destina-se a ajudar a pagar as despesas com os cachets, electricidade, 
limpeza, decoração e alimentação, num total de 11055.00� conforme orçamento enviado pela 

colectividade. 
 

Analisado o pedido, e considerando que: 
1. O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de 

natureza recreativa, social e cultural, de que resulte beneficio para a 
população e desenvolvimento para o Concelho; 

2. Se trata de uma actividade cultural e recreativa cujo principal objectivo é a 

da promoção da etnografia local, apresentação de folclore português e a sua 

divulgação junto das camadas mais jovens; 
3. Se trata de uma iniciativa que proporcionou usufruir gratuitamente de três 

dias de actividades culturais e recreativas;  
 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de 500 � (quinhentos euros) ao 

Centro Recreativo e Cultural da Juventude Casal d�Anja, contribuinte nº 503 452 840, 

para suportar as despesas com os referidos Festejos, cuja verba se enquadra na acção 

2009/A/144 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, 

  

A Câmara Municipal delibera ainda que: 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de um mês após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do evento, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição da 

programação realizada, datas, estimativa do número de espectadores, fotografias e outros 

elementos que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro. 
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b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


34 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �27, SENHA AZUL�, DE FERNANDO SILVA. 





709 - Presente carta com registo de entrada E/8126/2009, de 05.06.2009, apresentada por 
Folheto, Edições & Design, através da qual solicita a disponibilidade da CMMG ��para 

adquirir alguns exemplares do livro �27, Senha Azul�, do marinhense Fernando Silva, com o 

prefácio de Patrícia Gallo, tendo em conta que se trata de uma edição de autor e que 

Fernando Silva é natural da Marinha Grande�. O livro teve apresentação pública no passado 

mês de Junho nas instalações do Sport Operário Marinhense.  
 

Presente parecer emitido em 07.07.2009 pelo Sector de Bibliotecas, através do qual é proposto 

o apoio à edição do referido livro, por se tratar de uma obra de um autor marinhense e, tal como 
tem sido a prática habitual em casos análogos, é proposto que esse apoio se traduza na 

aquisição de 50 exemplares do referido livro. 
 

Assim, em cumprimento do despacho do Sr. Vereador da Cultura, o Sector de Bibliotecas vem 
propor a aquisição de 50 exemplares do livro �27, Senha Azul�, de Fernando Silva, à Folheto 

Edições & Design, Lda., Praça Madre Teresa de Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 Leiria, 
NIF 506 463 460, ao preço unitário de 15,00�, num total de 750,00 � (IVA 5% incl.), como 
forma de apoiar e incentivar a actividade editorial de autores locais, contribuindo para o 
enriquecimento cultural do nosso concelho.  

 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, 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, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro �27, Senha 

Azul�, de Fernando Silva, à Folheto Edições & Design, Lda., Praça Madre Teresa de 

Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 Leiria, NIF 506 463 460, ao preço unitário de 15,00�, 

num total de 750,00 � (IVA 5% incl.), por reconhecer que a edição de livros, por parte de 

autores locais, se reveste de interesse cultural para o município. Dos livros a adquirir, dois 

exemplares deverão integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal e os restantes 

48 exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da CMMG destinado a 

ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2009/A/133. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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35 - APOIO À EDIÇÃO DOS LIVROS �TODOS CÁ TEMOS LUGAR - POEMAS� E 

�VÃO PARA FORA CÁ DENTRO, REPENSANDO ABRIL � POEMAS�, DE ILÍDIO 

VITORINO FORTUNATO 

 

 
710 - Presente carta com registo de entrada E/12217/2009, de 22.09.2009, apresentada por 
Ilídio Vitorino Fortunato, �� escritor marinhense��, através da qual solicita �� o apoio à 

edição de dois livros de poesia intitulados �Todos cá temos lugar - Poemas� e �Vão para fora 

cá dentro, Repensando Abril � Poemas�. De acordo com a carta, trata-se de dois livros da sua 
autoria, �� com poemas alusivos à Marinha Grande e suas gentes e costumes, bem como a 

temas da actualidade, ��. 

 
Presente parecer emitido em 24.09.2009 pelo Sector de Bibliotecas, através do qual é proposto 

o apoio à edição dos livros, por se tratarem de obras de um autor marinhense e alusivas à 

Marinha Grande. De acordo com o procedimento habitual em pedidos análogos, é proposto que 

esse apoio se traduza na aquisição de 50 exemplares de cada um dos referidos livros. 
 
Assim, em cumprimento do determinado pela Chefe da Divisão de Cultura e Património 

Histórico, datado de 24.09.2009, o Sector de Bibliotecas vem propor a aquisição de 50 

exemplares de cada um dos livros �Todos cá temos lugar - Poemas� e �Vão para fora cá 

dentro, Repensando Abril � Poemas�, directamente ao autor Ilídio Vitorino Fortunato, Rua 
Manuel de Sousa, 173, Garcia, 2430-138 Marinha Grande, NIF. 126 945 713, ao preço unitário 

de 8,00�, num total de 800,00 � (IVA 5% incl.), como forma de apoiar e incentivar a actividade 

editorial de autores marinhenses, contribuindo para o enriquecimento cultural do nosso 
concelho.  

 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, 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, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares de cada um dos livros 

�Todos cá temos lugar - Poemas� e �Vão para fora cá dentro, Repensando Abril � Poemas�, 

directamente ao autor Ilídio Vitorino Fortunato, Rua Manuel de Sousa, 173, Garcia, 

2430-138 Marinha Grande, NIF. 126 945 713, ao preço unitário de 8,00�, num total de 

800,00 � (IVA 5% incl.), por reconhecer que a edição de livros, por parte de autores 

locais, se reveste de interesse cultural para o município. Dos livros a adquirir, dois 

exemplares de cada título deverão integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal e 

os restantes exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da CMMG 

destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2009/A/133. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



36 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �POESIA EM DÓ MENOR�, DE RAQUEL 

CALVETE 
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711 - Presente carta com registo de entrada E/5324/2009, de 03.04.2009, apresentada por 
Raquel Calvete, através da qual solicita o apoio da autarquia ao seu primeiro livro de poesia, 

intitulado �Poesia em Dó Menor�, editado pela Corpos Editora. 
 

Presente parecer emitido em 21.04.2009 pelo Sector de Bibliotecas, através do qual é proposto 

o apoio à edição do referido livro, por se tratar de uma obra de uma autora marinhense e, tal 

como tem sido a prática habitual em casos análogos, é proposto que esse apoio se traduza na 

aquisição de 50 exemplares do referido livro. 
 

Assim, em cumprimento do despacho do Sr. Vereador da Cultura, datado de 22.09.2009, o 
Sector de Bibliotecas vem propor a aquisição de 50 exemplares do livro �Poesia em Dó 

Menor�, de Raquel Calvete, à Corpos Editora, de Ricardo Manuel de Pinho Teixeira, Alameda 
da República, 724B � 1º Esq., Francelos, 4405-696 Vila Nova de Gaia, NIF. 218 289 847, ao 
preço unitário de 16,00�, num total de 800,00 � (IVA 5% incl.), como forma de apoiar e 

incentivar a actividade editorial de autores marinhenses, contribuindo para o enriquecimento 
cultural do nosso concelho.  

 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, 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, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro �Poesia em Dó 

Menor�, de Raquel Calvete, à Corpos Editora, de Ricardo Manuel de Pinho Teixeira, 

Alameda da República, 724B � 1º Esq., Francelos, 4405-696 Vila Nova de Gaia, NIF. 218 

289 847, ao preço unitário de 16,00�, num total de 800,00 � (IVA 5% incl.), por 

reconhecer que a edição de livros, por parte de autores locais, se reveste de interesse 

cultural para o município. Dos livros a adquirir, dois exemplares deverão integrar o 

fundo documental da Biblioteca Municipal e os restantes 48 exemplares deverão dar 

entrada no acervo bibliográfico da CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2009/A/133. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

37 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �HISTÓRIAS COM HISTÓRIA: LENDAS DA 

NOSSA TERRA CONTADAS ÀS CRIANÇAS�, AUTORIA CONJUNTA DE AIDA 

MIRA E TERESA VIEIRA, ILUSTRAÇÕES DOS ALUNOS DO JARDIM DE 

INFÂNCIA DA BOAVISTA 





712 - Presente carta com registo de entrada E/9170/2009, de 06.07.2009, apresentada pela 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância da Boavista, através da 

qual solicita o apoio da autarquia para a edição do livro �Histórias com História: Lendas da 

nossa terra contadas às crianças �, com textos de Aida Mira e Teresa Vieira e ilustrações dos 

alunos daquele Jardim de Infância. 
 

Presente despacho do Sr. Vereador da Cultura, datado de 21.09.2009, através do qual determina 

que seja elaborada �� proposta de deliberação para apoiar a edição do livro no valor de 

400,00��.  
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Assim, o Sector de Bibliotecas vem propor o apoio à edição do livro � Histórias com História: 

Lendas da nossa terra contadas às crianças �, com textos de Aida Mira e Teresa Vieira e 
ilustrações dos alunos do Jardim de Infância da Boavista, por se tratar de uma obra de autores 
marinhenses e com conteúdo ligado à nossa região, devendo esse apoio traduzir-se na aquisição 

de 50 exemplares, de acordo com o procedimento habitual face a pedidos análogos. A aquisição 

deverá ser feita à Lapo & Franco, Estúdio Gráfico, Lda., Rua Miguel Torga, 40, Várzea, 2430-
521 Marinha Grande, NIF. 503 812 170, ao preço unitário de 8,00�, num total de 400,00� (IVA 

5% incl.).   
 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, 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, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro � Histórias com 

História: Lendas da nossa terra contadas às crianças �, com textos de Aida Mira e Teresa 

Vieira e ilustrações dos alunos do Jardim de Infância da Boavista, por reconhecer que a 

edição de livros, por parte de autores locais, se reveste de interesse cultural para o 

município. A aquisição deverá ser feita à Lapo & Franco, Estúdio Gráfico, Lda., Rua 

Miguel Torga, 40, Várzea, 2430-521 Marinha Grande, NIF. 503 812 170, ao preço unitário 

de 8,00�, num total de 400,00� (IVA 5% incl.). Dos livros a adquirir, dois exemplares 

deverão integrar o fundo documental da Biblioteca Municipal e os restantes 48 

exemplares deverão dar entrada no acervo bibliográfico da CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2009/A/133. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





38 - APOIO AO MOTABOUT PARA A 8.ª CONCENTRAÇÃO MOTARD DE VIEIRA 

DE LEIRIA 




713 - Presente pedido de apoio financeiro do MOTABOUT CLUBE MOTARD VIEIRA DE 
LEIRIA (E/5659/2009, E/10620/2008, E/11861/2009, E/11851/2009 e E/12314/2009), 
Contribuinte n.º504945980, com sede em Vieira de Leiria, para a realização da 8.ª 

Concentração de Vieira de Leiria. 
 
 A iniciativa descrita nos ofícios enviados - documentação anexa a esta proposta de deliberação 

- teve como principais objectivos promover o comércio local, o turismo, a gastronomia e a 

divulgação da localidade, do concelho e da região, com benefícios directos para a economia 

local. 
Consistiu na realização de uma concentração Motard na qual participam Motards de todo o país 

e alguns espanhóis e franceses.  
A organização coloca à disposição dos participantes alojamento em regime de acampamento e 

alimentação, realizando ainda a animação cultural destes três dias, cujas actividades mais fortes 

os concertos e a gastronomia. 
A 8.ª concentração de Vieira de Leiria foi realizada nos dias 17 a 19 de Julho de 2009 em 

Vieira de Leiria, freguesia da Marinha Grande. 
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O orçamento da iniciativa ronda os 30.616,20 euros de despesa e 28.200,40 euros de receita, 

tendo sido solicitado apoio financeiro para pagamento dos espectáculos realizados, 

nomeadamente os concertos com as Bandas ZÉ PEDRO DOS XUTOS, ROCKTRIP/TROTIL e 

LEONEL NUNES orçados em 5000 euros. 
 
Deste modo, considerando que: 
 
a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza desportiva, 
social e cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande. 
b) Se trata de uma actividade cultural cujo principal objectivo é promover o comércio local, o 
turismo, a gastronomia e a divulgação da localidade, do concelho e da região, com benefícios 

directos para a economia local  
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
bem como desenvolvimento turístico e económico, na medida em que atrai centenas de 

visitantes ao concelho que dinamizaram o comércio e o turismo local; 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, atribuir o apoio financeiro no valor de �2000 (dois mil euros), ao 

Motabout Clube Motard Vieira de Leiria, Contribuinte n.º504945980, com sede em Vieira 

de Leiria, para suportar as despesas com os espectáculos realizados, cuja verba se 

enquadra na acção 2009/A/144 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de um mês após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do evento, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição da 

programação realizada, datas, estimativa do número de espectadores, fotografias e outros 

elementos que enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a 

realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro. 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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39 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 475,00M² DE TERRENO D0 SR. ARNALDO 

DOMINGUES DA SILVA 

 

 

714 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, foram realizados os contactos 
necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que 

foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade do 

Sr. Arnaldo Domingues da Silva, que confronta a Norte com Estrada de Picassinos, a Sul com 
Rua António Maria da Silva e mesmo comprador, a Nascente com Rua António Maria da Silva 

e a Poente com Carlos Augusto Domingues da Silva/João Domingues da Silva, com Artigo 

Matricial nº. 2569. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (475,00m²). 
 
A Câmara depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 475,00m², do prédio de que é dono Arnaldo Domingues da Silva, 

com Artigo Matricial nº. 2569, que confronta a Norte com Estrada de Picassinos, a Sul 

com Rua António Maria da Silva e mesmo comprador, a Nascente com Rua António 

Maria da Silva e a Poente com Arnaldo Domingues da Silva, que passa a integrar o 

domínio público, conforme consta da ficha anexa (Anexo 9) elaborada pelos nossos 

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

aqui se dá por reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



40 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 88,00M² DE TERRENO D0 SR. ARNALDO 

DOMINGUES DA SILVA 




715 - Para Beneficiação da Rua António Maria da Silva, foram realizados os contactos 

necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que 

foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade do 

Sr. Arnaldo Domingues da Silva, que confronta a Norte com Estrada de Picassinos, a Sul Rua 
António Maria da Silva e mesmo comprador, a Nascente com Rua António Maria da Silva e a 

Poente com Carlos Augusto Domingues Silva/João Domingues da Silva, com Artigo Matricial 

nº. 2569. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (88,00m²). 
 

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

parcela de terreno de 88,00m², do prédio de que é dono Arnaldo Domingues da Silva, com 

Artigo Matricial nº. 2569, que confronta a Norte com Estrada de Picassinos, a Sul Rua 

António Maria da Silva e mesmo comprador, a Nascente com Rua António Maria da 

Silva e a Poente com Arnaldo Domingues Silva, que passa a integrar o domínio público, 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 10) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

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

reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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41 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 472,00M² DE 

TERRENO DA SRª. EULÁLIA NUNES FRANCISCO GERMANO 


 

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

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

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

Nunes Francisco Germano, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com Estrada, a 
Nascente Manuel Custódio Soares e a Poente com Estrada, registado na Conservatória do 

Registo Predial com o nº. 9152. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(472,00m²) solicitando que a área cedida lhe permita executar, mais tarde, um muro junto ao 

lancil. Solicita ainda o corte, em bocados pequenos, das árvores sinalizadas e o seu transporte 

para a sua morada. 
 

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

parcela de terreno de 472,00m², do prédio de que é dona Eulália Nunes Francisco 

Germano, registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 9152, que confronta a 

Norte com Eulália Nunes Francisco Germano, a Sul com Estrada, a Nascente Manuel 

Custódio Soares e a Poente com Estrada, para beneficiação da Rua da Indústria, que 

passa a integrar o domínio público, obrigando-se a permitir a execução, pela actual 

proprietária, mais tarde, de um muro junto ao lancil. Obriga-se ainda ao corte, em 

bocados pequenos, das árvores sinalizadas e o seu transporte para a morada da 

proprietária, conforme consta da ficha anexa (Anexo 11) elaborada pelos nossos Serviços 

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

dá por reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





42 - ALARGAMENTO DA RUA DOS CARREIRINHOS � CEDÊNCIA 210,00² DE 

TERRENO DA FIRMA CONSTRUMIRA, LDA 





717 - Para alargamento da Rua dos Carreirinhos, foram realizados os contactos necessários à 

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade da firma 

Construmira, Lda, que confronta a Norte com Manuel Prazeres e Outros, a Sul com Caminho 
Público, a Nascente com Caminho Público e a Poente com Joaquim Domingues Gaspar, com 

Artigo Matricial nº. 10106 e Registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

08056/111093. A firma proprietária do imóvel concordou com a cedência da área pretendida 

(210,00m²). 
 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno (210,00m²) do prédio de que é dona Construmira, Lda, com Artigo 

Matricial nº. 10106 e Registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

08056/111093, que confronta a Norte com Construmira, Lda, a Sul com Rua dos 

Carreirinhos, a Nascente com Rua do Corgo Norte e a Poente com Rua dos Carreirinhos, 

para alargamento da Rua dos Carreirinhos, que passa a integrar o domínio público. A 
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firma proprietária do imóvel concordou com a cedência da área pretendida (210,00m²), 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 12) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

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

reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





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

05/07 � CEDÊNCIA 30M² DE TERRENO DE HERDEIROS DE JOSÉ DOMINGUES 

ROQUE 





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

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

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

José Domingues Roque, que confronta a Norte com Augusto Silva Branco, a Sul com 

Caminho, a Nascente com habitação do próprio (José Domingues Roque) e a Poente com 

Caminho, com Artigo Matricial nº. 9032. Os Herdeiros concordaram com a cedência da área 

pretendida (30,00m²) com a condição de ser construído um muro igual ao existente em novo 

alinhamento. 
 

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

parcela de terreno de 30,00m², do prédio de que são donos os herdeiros de José 

Domingues Roque, com Artigo Matricial nº. 9032, que confronta a Norte com Augusto 

Silva Branco, a Sul com Rua Álvaro Domingues, a Nascente com herdeiros de José 

Domingues Roque e a Poente com Rua dos Outeirinhos, para Beneficiação da Rua dos 

Outeirinhos, que passa a integrar o domínio público. Os proprietários concordaram com 

a cedência da área pretendida (30,00m²) com a condição de ser construído um muro igual 

ao existente em novo alinhamento, conforme consta da ficha anexa (Anexo 13) elaborada 

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

Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





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

05/07 � CEDÊNCIA 8,00M² DE TERRENO DO SR. FERDINANDO LINO DE BARROS 





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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Ferdinando 
Lino de Barros, que confronta a Norte com Júlio Salvador, a Sul com herdeiros de Emílio 

Barros, a Nascente com Eugénio Valente e a Poente com Rua dos Outeirinhos, com Artigo 

Matricial nº. 5292. O proprietário concordou com a cedência da área pretendida (8,00m²) com a 

condição de ser construída uma parede de anexo igual à existente em novo alinhamento e 

mudança de caixa de contador de água. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da cedência de 

parcela de terreno de 8,00m², do prédio de que é dono o Sr. Ferdinando Lino de Barros, 

com Artigo Matricial nº. 5292, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com 

Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Ferdinando Lino de Barris e a Poente com Rua dos 

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

público. O proprietário concordou com a cedência da área pretendida (8,00m²) com a 

condição de ser construída uma parede do anexo igual à existente em novo alinhamento e 

mudança da caixa de contador, conforme consta da ficha anexa (Anexo 14) elaborada 

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

Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





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

05/07 � CEDÊNCIA 16,00² DE TERRENO DO SR. AMILCAR DOS SANTOS JULIÃO 





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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Amílcar dos 

Santos Julião, que confronta a Norte com Travessa dos Outeirinhos, a Sul com António Cunha, 

a Nascente com Rua dos Outeirinhos e a Poente com Amílcar dos Santos Julião, com Artigo 

Matricial nº. 4661. O proprietário do imóvel concordou com a cedência da área pretendida 

(16,00m²) em troca de construção de muro igual ao existente em novo alinhamento. 
 

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

parcela de terreno (16,00m²) do prédio de que é dono Amílcar dos Santos Julião, com 

Artigo Matricial nº. 4661, que confronta a Norte com Travessa dos Outeirinhos, a Sul 

com Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Rua dos Outeirinhos e a Poente com Amílcar 

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

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

(16,00m²) com a condição de construção de muro igual ao existente em novo alinhamento, 

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

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

reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





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

05/07 � CEDÊNCIA 7,00² DE TERRENO DA SRª. VICTALINA DOMINGUES 

MARTINS 

 

 

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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Victalina 
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Domingues Martins, que confronta a Norte com Serventia, a Sul com Gracinda Marrazes 
Domingues Roque Matias, a Nascente com César Manuel da Silva Matos e a Poente com Rua 

dos Outeirinhos, com Artigo Matricial nº. 17454. A proprietária do imóvel concordou com a 

cedência da área pretendida (7,00m²) em troca de construção de muro igual ao existente em 

novo alinhamento e mudança de gradeamento e caixa de contadores. 
 

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

parcela de terreno (7,00m²) do prédio de que é dona Victalina Domingues Martins, com 

Artigo Matricial nº. 17454, que confronta a Norte com Rua dos Outeirinhos, a Sul com 

Rua dos Outeirinhos, a Nascente com Victalina Domingues Martins e a Poente com Rua 

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

domínio público. A proprietária do imóvel concordou com a cedência da área pretendida 

(7,00m²) com a condição de construção de muro igual ao existente em novo alinhamento, 

mudança de gradeamento e caixa de contadores, conforme consta da ficha anexa (Anexo 

16) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador 

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

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




47 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � ALTERAÇÃO 

AO PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS. 





722 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -25/09, que se anexa, propondo a aprovação 

a alteração ao Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos relativos à empreitada �Reabilitação 

da Ribeira das Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 

03/07 (DIRM)�, alteração essa que decorre das suspensões de trabalhos efectuadas. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

25/2009 anexa (Anexo 17), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar o 

Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos apresentado pelo empreiteiro em 4 de 

Setembro de 2009, de acordo com o artigo 160.º, n.º 2, do DL 59/99, de 2 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




48 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � TRABALHOS 

A MAIS E TRABALHOS A MENOS. 

 

 

723 - Presentes processos construtivos relativos aos trabalhos identificados como fundamentais 
para a adequada execução dos trabalhos previstos na área de intervenção, com vista à conclusão 

da empreitada, compostos por soluções técnicas e por mapas de Trabalhos a Mais � a preços 

acordados e preços do contrato � e de Trabalhos a Menos, apresentados pela empresa 
Construções Pragosa, S.A. Presente informação da DOPU com a ref. IA 26/09, propondo a 

aprovação de trabalhos a mais e trabalhos a menos decorrentes de: 
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a) rectificações dos trabalhos relativos à rede de drenagem pluvial; 
b) rectificações dos trabalhos relativos à pavimentação da Rua D; 
c) alteração das quantidades de trabalho relativas aos pavimentos pedonais; 
d) rectificações dos trabalhos relativos à rede eléctrica desportiva, rede de iluminação do 

Jardim, ruas C e D e iluminação pública; 
e) rectificações dos trabalhos relativos à rede de rega; 
f) alteração da base do campo de relva sintética e rectificação de trabalhos; 
g) rectificação das quantidades de trabalho relativas aos encontro de pontes; 
h) colocação de guarda corpos adicionais em locais identificados como sendo de risco. 

 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. IA � 

26/2009 anexa (Anexo 18), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

A) Adjudicar trabalhos a mais, a preços contratuais, no montante de 55 022,48 � 

(cinquenta e cinco mil e vinte e dois euros e quarenta e oito cêntimos) e trabalhos a 

mais, a preços acordados, no montante de 62 678,88� (sessenta e dois mil, 

seiscentos e setenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos) nos termos do artigo 26.º 

n.º1, do Decreto-lei n.º 59/ 99 de 2 de Março; 

B) Aprovar trabalhos a menos no montante de 2 400,41� (dois mil e quatrocentos 

euros e quarenta e um cêntimos). 

C) Mais delibera dispensar a realização de estudo por entidade externa e 

independente, de acordo com o artigo 45.º, n.º 3, do DL 59/99, de 2 de Março. 

D) Aprovar a minuta do Contrato de Trabalhos a Mais. 

 

Relativos à empreitada �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de 

Casal de malta�, com um prazo de execução de 30 dias, à empresa CONSTRUÇÕES 

PRAGOSA, S.A. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

49 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � SUSPENSÃO 

DE TRABALHOS. 

 
 
724 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -27/09, que se anexa, propondo a suspensão 

dos trabalhos relativos à empreitada �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço1 - 
Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 03/07 (DIRM)�, suspensão essa que 
decorre da não disponibilização das parcelas que, fazendo parte integrante da área de 

intervenção, ainda não se encontram disponíveis para o efeito, não sendo possível dar 

continuidade aos trabalhos programados. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

27/2009 anexa (Anexo 19), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar a 

suspensão total dos trabalhos relativos à empreitada �Reabilitação da Ribeira das 

Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 03/07 

(DIRM)�, adjudicada à empresa Construções Pragosa S.A., por um período de 50 dias � 

cinquenta dias. 
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O auto de suspensão tem início no dia 20 de Outubro e termo no dia 8 de Dezembro de 

2009, de acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




50 - REPARAÇÃO DE VIATURAS DOS BOMBEIROS DA Mª GRANDE E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA PARA OFERTA AO MUNICÍPIO DO TARRAFAL 





725 - Presente a informação/proposta I/1272/2009 do Gabinete de Relações Institucionais e de 

Cooperação que comunica a realização de um encontro no passado dia 23 de Junho, em 
Montemor-o-Novo, que reuniu representantes de algumas corporações de bombeiros e serviços 

de protecção civil dos municípios da plataforma de cooperação com o Tarrafal e onde se 

agendaram contribuições de cada uma delas, em matéria de equipamento de combate a 

incêndios ou de socorro a náufragos. 
 
Da Corporação de Bombeiros da Marinha Grande chegou-nos a confirmação da disponibilidade 
imediata de uma ambulância e de uma viatura de apoio a mergulhadores. 
 
Tratam-se de viaturas que, embora inactivas, de momento, estão em condições de ser 

reutilizadas requerendo-se, no entanto, a necessidade de uma revisão de mecânica e de aspecto. 
 
A corporação de Bombeiros da Mª Grande, não apenas por razões de limitação financeira mas, 

porque não possuem serviços de mecânica e pintura próprios, não dispõem de capacidade para 

efectuar estas revisões (eventualmente faseadas) cujo valor total estimado pelos serviços 

operativos da Câmara Municipal é de 3900 euros acrescidos de IVA. 
 
Este gabinete informa ainda que, por outro lado, chegou à Câmara Municipal, da parte do Sr. 

Presidente da Câmara do Tarrafal, um pedido de apoio em matéria de sinalização rodoviária 

(cuja lista se anexa) cujo valor se estima em 1650� acrescidos de IVA. 
 
Este pedido foi entretanto divulgado junto dos municípios parceiros da plataforma portuguesa 

de cooperação com o Tarrafal para apreciação e partilha da contribuição. 
 

A Câmara Municipal, em face da informação/proposta I/1272/2009 apresentada pelo 

Gabinete de Relações Institucionais e de Cooperação delibera, nos termos da alínea f) do 

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

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à reparação de uma ambulância de marca 

�Mercedes� com a matrícula 82-56-CE e de uma viatura de socorros a náufragos de 

marca �Renault Traffic�, com a matrícula PH-20-53, oferecidas pela Associação de 

Bombeiros da Marinha Grande ao Município do Tarrafal, até ao valor total máximo de 

3900� acrescidos de IVA, de modo a garantir que as referidas viaturas são 

disponibilizadas em perfeito estado de funcionamento para a sua afectação a missões de 

protecção civil no referido município. 

 

Decide ainda, de acordo com a mesma fundamentação legal, contribuir com a oferta de 50 

sinais de trânsito, até ao limite máximo de 1650� acrescidos de IVA, no âmbito do 

protocolo de cooperação da plataforma de municípios portugueses formalizado em 

Setembro de 2008 visando garantir a regulação do trânsito automóvel em segurança no 

interior das comunidades que compõem o Concelho do Tarrafal. 
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Delibera, também, recomendar à plataforma de municípios portugueses de cooperação 

com o Tarrafal, que a utilização das referidas viaturas e aplicação da sinalização de 

trânsito referida, seja objecto de monitorização por meio de relatório e fotos produzidas 

por representantes de qualquer um dos municípios da plataforma de cooperação que se 

desloque aquele território em missão oficial. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 





51 - FESTA DO TEATRO 2009 




726 - Presente informação da Chefe de Divisão da Cultura e Património acerca dos preparativos 

para a realização da Festa do Teatro, organizada em parceria com o Sport Operário Marinhense 

e com a colaboração de vários grupos de teatro amador do concelho. 
 
1. Os objectivos da Festa do Teatro são: dar espaço à cultura e à cidadania; reforçar a 

divulgação do fenómeno teatral e promover o Teatro de Amadores concelhio; possibilitar a 
interacção dos vários grupos de teatro amador com os profissionais, facilitando e promovendo a 

permuta de experiências e a formação; captar a atenção de novos públicos e chamar todos os 

cidadãos à participação colectiva no programa de actividades proposto para as três freguesias 

do concelho: Vieira de Leiria, Moita e Marinha Grande.  
 
2. Este ano associaram-se à iniciativa os seguintes Grupos de Teatro amador do concelho: 
- Grupo de Teatro da Escola Básica 2/3 Prof. Nery Capucho  
- Grupo de Teatro da ASURPI 
- A Fauna - Grupo de teatro da B. I. P., Biblioteca de Instrução Popular, de Vieira de Leiria 
- Teatresco - Grupo de Teatro 
- Grupo de Teatro do Sport Operário Marinhense 
- Grupo de Teatro do Sport Império Marinhense 
- Grupo de Teatro do Grupo Desportivo Recreativo da Amieira 
- Grupo de Danças e Cantares "Reviver o Passado" da Praia da Vieira 
Este ano não participa o Grupo de Teatro do Rei � Escola Secundária Pinhal do Rei por ter sido 

dissolvido devido à saída do professor que o dinamizava.  
Foi ainda convidado pela primeira vez o Grupo de Teatro da Escola Secundária A. Calazans 

Duarte, que não poderá participar por não ter o seu trabalho em fase de apresentação.  
 
3. Deste modo, no âmbito da 2.ª edição da Festa do Teatro 2009 cabe à CMMG: 
- Coordenar a programação e a logística inerente à Festa do Teatro 
- Assegurar a contratação de meios técnicos para as apresentações dos trabalhos 
- Assegurar a contratação ou a cedência de salas de espectáculos 
- Assegurar a alimentação dos elementos dos grupos de Teatro 
- Coordenar e realizar todo o material de divulgação 
 
Cabe ao SOM no âmbito da 2.º edição da Festa do Teatro 2009: 
- Participar na definição do programa da Festa do Teatro 
- Participar na organização da logística da Festa do Teatro 
- Participar na definição e elaboração dos materiais gráficos 
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Cabe aos grupos de teatro do concelho da Marinha Grande: 
- Participar na Festa do Teatro nas condições propostas 
- Fornecer todos os elementos relativos ao grupo de teatro e trabalho a apresentar 
- Colaborar na organização da Festa do Teatro 
 
4. Nesta edição de 2009 vamos contar com o apoio do Sport Império Marinhense, Clube 

Desportivo Moitense e Grupo Desportivo Recreativo da Amieira no que respeita à cedência 

de instalações e apoio logístico. 
No que respeita à sala do SOM e atendendo a que estes vão disponibilizar também recursos 

técnicos (equipamento e técnico de som/luz) que implicam alguns custos e algum desgaste, a 

utilização da sala será realizada mediante aluguer. 

Foi ainda proposto, no que respeita às participações de grupos de teatro do exterior, que 

programássemos apresentações dos Grupos de Teatro: TAP � Teatro Amador de Pombal, Te-
ato de Leiria e Rir de Nós ou outros. Encontramo-nos a aguardar confirmações de 

disponibilidade e envio de cachets e condições técnicas. Estes grupos serão contratados através 

da prestação de serviços. 
Será ainda promovido um workshop gratuito, em horário pós-laboral, dedicado às questões da 

maquinaria de cena, sonoplastia e luminotecnia, que será dado gratuitamente pelo Teatro José 

Lúcio da Silva, entidade apoiante da Festa do Teatro 2009. 
Está em vista realizar um outro workshop na área da expressão dramática, mas ainda não 

existem confirmações quanto à disponibilidade do formador. 
 
5. A participação das associações/grupos de teatro amadores na Festa do Teatro no ano passado 

foi realizada a título gratuito.  
Porém, este ano, os Grupos de Teatro, na reunião realizada no SOM no dia 16 de Setembro, 

propuseram que as suas apresentações fossem realizadas mediante um cachet, obtido através da 

venda de bilhetes dos espectáculos, uma vez que os grupos têm custos com a preparação destes 

trabalhos e com as apresentações específicas na Festa do Teatro. 
Assim, cada grupo de teatro cobraria a receita de bilheteira relativa à peça que apresenta como 

forma de pagamento do seu próprio trabalho. 
Foi proposto um valor de 3 euros para cada bilhete com descontos para sócios, bilhetes 

gratuitos e um bilhete geral com um preço reduzido, a distribuir por todas as entidades 

participantes na Festa do Teatro. 
No que respeita aos restantes espectáculos em que a CMMG paga o cachet, a receita reverte 

para a CMMG, sendo esta a quem caberá a venda de bilhetes, de acordo com a seguinte 

proposta: 
Convidados mediante apresentação de convite próprio - Gratuito 
Crianças � Gratuito 
Adulto - 3� 
Sócios das colectividades que recebem e realizam os espectáculos e funcionários da 

CMMG � 2� 
Bilhete Geral � dá direito à entrada em todos os espectáculos (a CMMG arrecada a receita 

dos que forem vendidos por si) � 30� 
 
6. No que diz respeito à alimentação dos elementos dos grupos de teatro - que no ano passado 
foi fornecida em espécie, mas cujo resultado não foi muito positivo dada a dificuldade em 

encontrar locais que servissem refeições após os espectáculos - propõe-se que este ano a 
CMMG dê um apoio financeiro a cada colectividade/associação para custear a alimentação dos 

elementos dos grupos de teatro participantes, cujo valor total se propõe calcular na base de 

�12,50 por cada elemento. 
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No caso da escola Nery Capucho poderemos ter de vir a fornecer em espécie dada a dificuldade 

destes em organizar a refeição por via do apoio. 
 
QUADRO DOS APOIOS 

 
Dia 

Apres. 

Grupo NIF / Morada N.º 

Elem. 

Apoio 

24 Out. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16 �200 

30 Out. GRUPO DE DANÇAS E 

CANTARES "REVIVER O 
PASSADO" DA PRAIA DA 
VIEIRA 

NIF 501639969 
Biblioteca de Instrução e Recreio 
Largo 1º de Maio 
Praia da Vieira 
2430- 687 Vieira de Leiria 

29  �362,5 

31 Out. SIM - SPORT IMPÉRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501422986 
AV. JOSÉ GREGÓRIO, 116 - 
ENGENHO               
2430 - 275 MARINHA GRANDE 

22  �275 

07 Nov. ASURPI - ASSOCIAÇÃO 

SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS, 
PENSIONISTA E IDOSOS 

NIF        502870419     
RUA 18 DE JANEIRO DE 1934 
2430 - 256 MARINHA GRANDE 

15 �187,5 

07 NOV CLUBE DESPORTIVO E 
RECREATIVO DA 
AMIEIRA 

NIF 501611410 
Rua dos Francos, 118  
Amieira 
2430 - 012 Marinha Grande 

15  �187,5 

14 Nov. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16  �200 

13 Nov. SIM - SPORT IMPÉRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501422986 
AV. JOSÉ GREGÓRIO, 116 - 
ENGENHO               
2430 - 275 MARINHA GRANDE 

22  �275 

20 Nov. BIP � A FAUNA 
Biblioteca de Instrução 

Popular 
 

NIF 501459472 
Biblioteca de Instrução Popular 
Rua Pires de Campos, nº 27 
2430 - 785 Vieira de Leiria 

20 �250 

21 Nov. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16  �200 

27 Nov. TEATRESCO � GRUPO 
DE TEATRO  

NIF 508632188 
RUA 25 DE ABRIL, Nº 34 - 1º 
2430-778 VIEIRA DE LEIRIA 

6  �75 

 
Neste momento, nem todas as colectividades possuem todos os documentos necessários para a 

atribuição do apoio financeiro em dia. Deste modo propõe-se a deliberação do apoio às que se 

encontram em condições para receber esse apoio nesta primeira fase e numa segunda fase, se 
delibere o apoio das restantes. 
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6. Propõe-se ainda, tal como no ano passado, que a CMMG dê o apoio logístico na montagem e 

desmontagem dos espectáculos, bem como no que diz respeito a transportes de pessoas e 

equipamentos quando necessários, podendo ser necessária a realização de trabalho 

extraordinário por parte de Assistentes Operacionais e Técnicos. 
Terá ainda de providenciar a contratação dos meios técnicos para a realização dos espectáculos 

(som e luz). 
 
Serão ainda integradas na programação do Festa do Teatro os espectáculos a realizar no âmbito 

do Festival ACASO, um em cada freguesia: 
- O Canto do Cisne � O Nariz 
- Sopa de Massa � O Nariz 
- Pelo sonho é que vamos - Co-Pro Urze +Teatro Acert  
 
Assim, pretende-se que durante o final de Outubro e todo o mês de Novembro sejam 

apresentados espectáculos de teatro dinamizados por vários grupos de teatro local, 

apresentando-se ainda alguns espectáculos do teatro amador da região e outros profissionais. 
 
Deste modo, considerando que:  
 
a) A Cultura e a subsequente actividade cultural e artística nas mais diversas disciplinas são 

estruturais e essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
b) Uma estratégia cultural sustentada passa não só pela atribuição de apoios à criação artística 
mas também pela criação e apoio à dinamização e proliferação de espaços que permitam a 

promoção de projectos e actividades criativas e culturais que possam contribuir para o 

desenvolvimento da Sociedade. 
c) O Município deve apoiar a realização de actividades culturais de interesse municipal de 
natureza cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande. 
d) Se trata de uma proposta de realização de um festival de teatro direccionada para a 

comunidade marinhense e de fora do concelho; 
f) Que o projecto vem contribuir para o desenvolvimento e dinamização cultural e artística do 

concelho e para a sua divulgação no país, e que desta forma se entende que resulta num 

beneficio cultural e artístico para a população em geral do concelho e de fora deste, bem como 

para o teatro amador concelhio, revestindo-se assim de especial relevância e de interesse. 
g) Se trata de uma actividade cultural cujos principais objectivos são: dar espaço à cultura e à 

cidadania; reforçar a divulgação do fenómeno teatral e promover o Teatro de Amadores 

concelhio; possibilitar a interacção dos vários grupos de teatro amador com os profissionais, 

facilitando e promovendo a permuta de experiências e a formação; captar a atenção de novos 

públicos e chamar todos os cidadãos à participação colectiva no programa de actividades 

proposto para as três freguesias do concelho: Vieira de Leiria, Moita e Marinha Grande.  
 d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento cultural, por via dos objectivos propostos, 
que irá atrair centenas de espectadores às salas de espectáculos. 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, e da alínea 

j) do n.º 1, do artigo 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as 

necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro: 

 

1. Realizar a Festa do Teatro 2009 segundo os objectivos e metodologia definida. 
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2. Conceder apoio financeiro a cada colectividade/associação participante para 

custear a alimentação, cujo valor total se propõe calcular na base de �12,50 por 

cada elemento, segundo o quadro anexo: 

 
QUADRO 1 � 1.ª FASE 

 
Dia 

Apres. 

Grupo NIF / Morada N.º 

Elem. 

Apoio 

24 Out. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16 �200 

31 Out. SIM - SPORT IMPÉRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501422986 
AV. JOSÉ GREGÓRIO, 116 - 
ENGENHO               
2430 - 275 MARINHA GRANDE 

22  �275 

07 Nov. ASURPI - ASSOCIAÇÃO 

SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS, 
PENSIONISTA E IDOSOS 

NIF        502870419     
RUA 18 DE JANEIRO DE 1934 
2430 - 256 MARINHA GRANDE 

15 �187,5 

14 Nov. SOM -  SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501417702 
RUA 25 DE ABRIL, 30           
2430 - 313 MARINHA GRANDE 

16  �200 

13 Nov. SIM - SPORT IMPÉRIO 

MARINHENSE 
 

NIF 501422986 
AV. JOSÉ GREGÓRIO, 116 - 
ENGENHO               
2430 - 275 MARINHA GRANDE 

22  �275 

 
O apoio está previsto na acção 2009/A/95. 

 

3. Fixar o preço dos bilhetes dos espectáculos cujo cachet é suportado pela CMMG 

em: 

- Convidados mediante apresentação de convite próprio - Gratuito 

- Crianças (até 12 anos) � Gratuito 

- Adulto - 3� 

- Sócios - das colectividades que recebem e realizam os espectáculos e funcionários da 

CMMG � 2� 

- Bilhete Geral Festa do Teatro � 30� 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

A) Ficam as entidades obrigadas a apresentar num prazo de dois meses após o final da 

Festa do Teatro, um relatório de actividades, com a componente financeira (relatório de 

receitas e despesas do projecto) onde devem constar: a descrição da programação 

realizada, datas, número de espectadores, fotografias e outros elementos que enriqueçam 
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o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização inequívoca do objecto 

do apoio financeiro. 

B) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





52 - PEDIDO DE APOIO � CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO � 

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA 





727 - Presente informação n.º 1279 / 2009 datada de 24/09/2009, dando conta de um pedido de 
subsídio apresentado pela Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, em oficio 

enviado à Câmara datado de 18 de Maio, para comparticipação na construção de um relvado 

sintético, apresentando em anexo as facturas / recibos comprovativos das despesas efectuadas 
até ao momento. 
 
O Clube, ao construir esta infra-estrutura desportiva tem os seguintes objectivos: 
- Melhorar as condições de treino dos seus atletas (80 atletas na formação e 28 nos seniores); 
- Criar condições para ampliar o seu número de equipas de formação, aumentando dessa forma 

a possibilidade de acesso ao desporto a muito mais jovens do seu lugar (Pilado e Escoura), bem 
como, aos dos lugares vizinhos; 
- Aumentar a capacidade horária disponível para treinos e jogos; 
- Atenuar os custos de manutenção com seu relvado natural, diminuindo a utilização deste; 
- Reduzir significativamente os consumos de água e de produtos químicos (adubos) altamente 

nocivos para o meio ambiente; 
- Possibilitar à população em geral a utilização deste espaço para a prática desportiva, alugando 

este, a preço simbólico a todos os interessados, dando preferência aos habitantes do concelho.  
 

A Câmara apreciou a informação anexa (Anexo 20) e considerando a capacidade 

empreendedora desta colectividade, que ao longo dos últimos anos tem desenvolvido um 

trabalho meritório na construção do seu complexo e na fomentação do desporto junto da 

sua comunidade, muito particularmente da juventude, criando assim, excelentes 

condições para a prática de futebol, que poderá ser comprovado com as diversas 

utilizações das mesmas por equipas da liga profissional e pela realização de finais 

regionais organizadas pela Associação de Futebol de Leiria, delibera, ao abrigo da alínea 

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

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar comparticipar em 50% nas despesas da construção 

de um relvado sintético até ao limite máximo de 100.000,00� (cem mil euros), mediante 

comprovação das despesas efectuadas através de documentos (facturas / recibos), 

atribuindo desde já, na fase inicial da construção da infra-estrutura desportiva, um 

subsídio no valor de 48.380,00 � (quarenta e oito mil trezentos e oitenta euros) à, 

Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, NIF: 501804218, correspondente a 
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50% das despesas já efectuadas e devidamente comprovadas através dos recibos anexados 

a esta deliberação. 
  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/080701, Acção 2009 / A / 207. 

 

Delibera ainda, que todos os pagamentos, independentemente do seu valor, só poderão ser 

consumados mediante a apresentação dos originais das facturas, recibos e de extractos 

bancários comprovativos do desconto do cheque ou outra forma de pagamento utilizada, 

devendo ainda, ser presente para certificação junto da Secção de Contabilidade da 

Câmara Municipal as declarações de não divida às finanças, segurança social e 

apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo objecto, assim 

como, comprovarem que foi normalizado junto do Serviço de Finanças o IVA devido pelo 

adquirente constante das facturas emitidas no âmbito do processo.  

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





53 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia trinta de Setembro de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.439.999,67 � 

(três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove euros e 

sessenta e sete 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. REVISÃO DO POOC OVAR/MARINHA GRANDE � PROPOSTA DE 

DESPACHO � EMISSÃO DE PARECER 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO COM A CANTINA MUNICIPAL 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 62 

 

4. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

EM ATRASO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO NEUSA DE JESUS 

GOMES: ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 

 

5. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/2007 (DIRM) � ALTERAÇÃO AO PLANO DE TRABALHOS 

 

6. �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2006 (DIRM) � TRABALHOS A MAIS A 

PREÇOS ACORDADOS E TRABALHOS A MENOS 

 

7. �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A 

PREÇOS ACORDADOS E TRABALHOS A MENOS 

 

8. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS 

LOCAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

9. �CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DO BOCO/SUB BACIA 2 � 

VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 28/2009 (DIRM) � NOMEAÇÃO 

DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA 

 

10. �CONSTRUÇÃO DA 2.ª CÉLULA DO RESERVATÓRIO APOIADO DA PRAIA 

DA VIEIRA � VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 53/2009 (DIRM) � 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

11. BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � C P Nº. 04/08 (DIRM) 

� CEDÊNCIA 223,40M² DE TERRENO DOS HERDEIROS DE HENRIQUE 

ALBERTO SOARES 

 

12. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL 

E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, PARA SUPORTE DAS DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO COM O SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E 

CENTRO DE CONVÍVIO 

 

13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

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

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2009/2010 � 1.ª 

DELIBERAÇÃO  

 

14. PEDIDO DE APOIO � IV PASSEIO B.T.T. � S.B.R. 1.º DE JANEIRO/CIDADE 

DE MARINHA GRANDE 

 

15. APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR � 2009/2010 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 63 

16. ACTUALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROTOCOLO RELATIVO AO 

FUNCIONAMENTO DA FONOTECA DA MOITA E PAGAMENTO DO APOIO 

FINANCEIRO PARA AS RESPECTIVAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 

17. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES COM VISTA À 

ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE MÉDIO PRAZO COM O SPORT 

OPERÁRIO MARINHENSE 

 

18. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PROVOCADOS NO 

DECORRER DO TORNEIO INTER-ESCOLAS 

 

19. TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA � 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

 









1 - REVISÃO DO POOC OVAR/MARINHA GRANDE � PROPOSTA DE DESPACHO 

� EMISSÃO DE PARECER 

 

 

Relativamente ao assunto indicado em epígrafe, o Sr. Presidente deu conta do teor do ofício 

remetido ao Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, com o 

n.º de registo S/7098/2009, de 22/09/2009, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 





2 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO COM A CANTINA MUNICIPAL 

 

 

728 - Presente informação n.º 1311 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 
(DASED), datada de 30/09/2009, referente a pedido de apoio financeiro da Casa do Pessoal da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, datado de 8 de Julho do corrente, para suporte das 
despesas de funcionamento com a cantina municipal.  
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando: 

 o empenho manifestado pela Casa do Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande 

no que respeita à melhoria da qualidade de vida de todos os seus associados, 

funcionários desta autarquia e respectivos agregados familiares,  
 o inegável e reconhecido serviço prestado 
 o bom funcionamento da cantina, não só em termos de organização, como de higiene, 

custos e inclusivamente em termos de fornecimento de uma alimentação equilibrada a 

todos quantos a ela recorrem, 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 64 

delibera no uso de competência prevista na alínea p) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 

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

atribuir um apoio financeiro, no valor de 6.000,00� (seis mil euros) previsto na rubrica 

A/212 do Plano de Actividades Municipais para 2009, à Casa do Pessoal da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 504 190 466, com sede na Rua do 

Matadouro, s/n, 2430 � 257 Marinha Grande, para suporte das despesas de 

funcionamento com a cantina municipal; valor esse a pagar na totalidade à associação em 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 
Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas com periodicidade mensal e 

comprovativos dos pagamentos efectuados, após recebimento da comunicação da 

atribuição do subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 

Mais delibera que, em caso de incumprimento na apresentação da documentação 

solicitada, deverá a entidade ressarcir o Município da Marinha Grande de todo o 

montante recebido e não justificado. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





3 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

729 - Após solicitação de uma munícipe (aos serviços técnicos da DIRM) para que fosse 
colocada uma placa toponímica num arruamento das Trutas, reclamando que o mesmo se 

designava Rua da Olaria, o Gabinete de SIG procurou saber alguns pormenores acerca do 
arruamento. 
 
Por consulta ao Arquivo Municipal, verificou-se que o arruamento, apesar de não ter uma 

deliberação de Câmara, é mencionado em documentos camarários em 1982. 
 
Por outro lado, foi solicitado o auxílio aos Serviços de Fiscalização no sentido de aferir mais 
alguma informação, ao que este serviço informou que o arruamento é conhecido pelos 

moradores como Rua da Olaria há muitos anos. 
 
Foi ainda efectuado contacto com a Secção de Águas, que nos informou que efectivamente 

existem registadas na aplicação pelo menos 3 habitações (com abastecimento de águas) 

referenciadas nesse arruamento e com essa designação. 
 
Por estas razões, a Comissão Municipal de Toponímia analisou a situação do arruamento e 

apresenta a proposta para atribuição do topónimo ao arruamento constante na planta de 
localização que se dá por reproduzida e se anexa à presente acta: 
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1 - Rua da Olaria (Trutas) � confronta com a Rua 52. 

 
A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

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

o seguinte topónimo ao arruamento constante da planta de localização que se dá por 

reproduzida e se anexa à presente acta (Anexo 21): 
 
1 - Rua da Olaria (Trutas) � confronta com a Rua 52. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR EM 

ATRASO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO NEUSA DE JESUS GOMES: 

ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 





730 - Presente informação nº I/1275/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto datada de 23/09/2009 referente ao pedido efectuado pela Sr.ª Neusa de 

Jesus Gomes, encarregada de educação de Carolina Gomes de Sousa, que actualmente se 

encontra impedida de frequentar a valência de prolongamento de horário no Jardim-de-Infância 

da Fonte Santa, por falta de pagamento, onde solicita o pagamento das comparticipações 

familiares em dívida no valor total de 190,47�, a partir do mês de Outubro. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do art.º 64 da 

Lei n.º 169, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera concordar com o pagamento da dívida, no valor de 190,47� (cento e noventa 

euros e quarenta e sete cêntimos), a partir de Outubro do corrente ano, da seguinte 

forma: 

 - de 8 a 15 de cada mês, a encarregada de educação da aluna supra-citada deverá 

efectuar a liquidação do mês em causa, acrescida de outra prestação em atraso, até 

perfazer a totalidade do montante em dívida. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/2007 (DIRM) � ALTERAÇÃO AO PLANO DE TRABALHOS 

 
 
731 - Presente requerimento apresentado pela firma �Construções António Leal, S.A.� a 

solicitar a aprovação de um novo plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, 

relativo à empreitada em epígrafe. 
 
Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª SS-28.09, na qual se apreciam os fundamentos 
apresentados pelo empreiteiro, podendo concluir-se que: 

- os fundamentos invocados pelo empreiteiro constituem motivos adequados para 
que seja modificado o plano de trabalhos inicial; 
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- o caderno de encargos admite, no seu ponto 4.4.3, a possibilidade de o plano de 
trabalhos ser alterado. 
 
Assim, apreciado o pedido e a informação anexa (Anexo 22), com a ref.ª SS-28.09, que 

aqui se dá por integralmente transcrita, a Câmara Municipal delibera aprovar o plano de 

trabalhos modificado e respectivo plano de pagamentos, nos termos do ponto 4.4.3 do 

Caderno de Encargos e do n.º 3 do artigo 160º do Decreto-Lei N.º 59/99, de 2 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2006 (DIRM) � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS 

ACORDADOS E TRABALHOS A MENOS 

 
 
732 - Presente informação da DIRM com a ref. LS-06/09, propondo a aprovação de trabalhos a 

mais a preços acordados e de trabalhos a menos, resultantes da substituição dos equipamentos 

de iluminação pública. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. LS�06.09 

anexa (Anexo 23), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar trabalhos 

a mais a preços acordados no valor de 40.484,37 � (Quarenta mil, quatrocentos e oitenta e 

quatro euros e trinta e sete cêntimos) e trabalhos a menos no valor de 37.605,79 � (Trinta 

e sete mil, seiscentos e cinco euros e setenta e nove cêntimos), relativos à substituição dos 

equipamentos de iluminação pública. Para efeitos de conformação com os limites legais 

estabelecidos há que fazer a dedução do valor inicial (actuais trabalhos a menos: 

37.605,79 �) ao novo valor (trabalhos a mais: 40.484,37 �), respectivamente, sendo a 

diferença � 2.878,58� (Dois mil, oitocentos e setenta e oito euros e cinquenta e oito 

cêntimos), 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, 

da empreitada �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO � S. PEDRO DE MOEL�, com um 

prazo de execução de 5 dias, adjudicada à firma VIBEIRAS, S.A.. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no art. 116º do Dec. 

Lei 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS OUTEIRINHOS� CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/2007 (DIRM) � TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS 

ACORDADOS E TRABALHOS A MENOS 

 
 
733 - Presente mapa de Trabalhos a Mais � a preços acordados e preços do contrato � 
apresentado pela firma adjudicatária Construções António Leal, S.A.. 

 
Presente informação da DIRM com a ref. SS-30/09, propondo a aprovação de trabalhos a mais 

a preços acordados, de trabalhos a mais a preços contratuais e de trabalhos a menos, resultantes 
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fundamentalmente das seguintes situações: 
a) Substituição do material constituinte do pavimento entre PK 0+625 e PK 0+720; 
b) Remodelação do colector de drenagem de águas residuais pluviais existentes; 
c) Alteração de traçado da rede de drenagem de águas residuais domésticas. 

 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref. SS�30.09 

anexa (Anexo 24), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera: 

a) Aprovar trabalhos a menos no valor de 6.435,00 � (Seis mil, quatrocentos e 

trinta e cinco euros) e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 18.590,00 � 

(Dezoito mil, quinhentos e noventa euros), relativos a substituição do material constituinte 

do pavimento entre PK 0+625 e PK 0+720. Para efeitos de conformação com os limites 

legais estabelecidos há que fazer a dedução do valor inicial (actuais trabalhos a menos: 

6.435,00 �) ao novo valor (trabalhos a mais: 18.590,00 �), respectivamente, sendo a 

diferença de 12.155,00 � (Doze mil, cento e cinquenta e cinco 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; 

b) Aprovar trabalhos mais a preços contratuais no valor de 18.303,25 � (Dezoito 

mil, trezentos e três euros e vinte e cinco cêntimos), relativos a remodelação do colector de 

drenagem de águas residuais pluviais existente, nos termos previstos no n.º 1 do art. 26º 

do Dec. Lei 59/99, de 02 de Março; 

c) Aprovar trabalhos mais a preços contratuais no valor de 11.612,56 � (Onze mil, 

seiscentos e doze euros e cinquenta e seis cêntimos), relativos a alteração de traçado da 

rede de drenagem de águas residuais domésticas preconizada em projecto, nos termos 

previstos no n.º 1 do art. 26º do Dec. Lei 59/99, de 02 de Março, 

 

da empreitada �Beneficiação da Rua dos Outeirinhos�, com um prazo de execução de 60 

dias, à firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A..  

 

Mais delibera aprovar a alteração aos sistemas de trânsito em sentido único estabelecidos 

em projecto, de acordo com peça desenhada anexa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA DE DIVERSOS LOCAIS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 
 
734 - Presente informação da DASU � Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na qual se 

justifica e propõe a realização de concurso público com vista à contratação de serviços de 

Varredura Manual e Mecânica de Diversos Locais do Concelho da Marinha Grande, pelo 

período de 12 meses. 
Presente Programa do Procedimento e de Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e 

Cláusulas Técnicas e respectivos anexos. 
 
O valor estimado pelos serviços municipais de 165.000 euros, acrescidos de IVA à taxa de 5%, 

corresponde ao preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de 

todas as prestações que constituem o objecto do contrato e determina a adopção do 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 01/10/2009 

Acta n.º 23 

 

 68 

procedimento de concurso público, nos termos do artigos 16.º, n.º 1, alínea b) e artigo 20.º, n.º1, 

alínea b), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo com os 

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

todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e 

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

Janeiro, delibera: 

 

a) Adoptar o procedimento de concurso público, com vista à contratação de serviços 

de Varredura Manual e Mecânica de diversos Locais do Concelho da Marinha 

Grande; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

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

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

 Eng. ª Ana Carolino, Presidente; 

 Eng. ª Carla Lucas, Vogal; 

 Dr. º Miguel Crespo, Vogal; 

 Dr.ª Carina Pedro, Vogal Suplente; 

 Catarina Silva, Vogal Suplente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 
9 - �CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DO BOCO/SUB BACIA 2 � 

VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 28/2009 (DIRM) � NOMEAÇÃO DE 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 
735 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, nº 3). 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada � Construção da rede de Saneamento do Boco/sub bacia 2 Vieira de 

Leiria�, adjudicada à firma � António Domingues e Filhos Lda �, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

10 - �CONSTRUÇÃO DA 2.ª CÉLULA DO RESERVATÓRIO APOIADO DA PRAIA 

DA VIEIRA � VIEIRA DE LEIRIA� � AJUSTE DIRECTO N.º 53/2009 (DIRM) � 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA 
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736 - De acordo com o artigo 9º, nº2 do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, o dono de 

obra deve nomear um Coordenador de Segurança em obra se nela intervierem duas ou mais 

empresas. 
A coordenação de segurança em obra deve ser exercida por pessoa qualificada (artigo 9º, nº 3). 
As funções do Coordenador de Segurança em obra estão definidas no artigo 19º, nº 2 do 

Diploma citado. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 9º, nº2 e 17º, alínea a) do 

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança em 

obra da Empreitada � Construção da 2ª célula do Reservatório apoiado da Praia da 

Vieira -  Vieira de Leiria�, adjudicada à firma � Litobras Lda �, o técnico Pedro Gomes. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - BENEFICIAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � C P Nº. 04/08 (DIRM) � 

CEDÊNCIA 223,40M² DE TERRENO DOS HERDEIROS DE HENRIQUE ALBERTO 

SOARES 

 

 
737 - Para a beneficiação do Largo da Capela da Moita, foram realizados os contactos 

necessários à efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que 

foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de 

Herdeiros de Henrique Alberto Soares, que confronta a Norte com António Batista Cadime, a 

Sul com Caminho, a Nascente com Manuel Rodrigues ou Manuel Inácio Rodrigues e a Poente 

com Manuel Bárbara e Outros com artigo matricial nº. R-02106. Os proprietários do imóvel, 

concordaram com a cedência do terreno (223,40m²) solicitando que a área cedida para domínio 

público tenha como contrapartida a execução de muro em toda a frente (lado Norte), com 3 

portões com 3,0 metros de largura. O muro será em alvenaria rebocada e pintada em ambas as 

faces com 0,80m de altura e gradeamento do tipo bekaert de cor verde com 0,70m de altura. 
Pretende igualmente 2 ramais de água e 2 ramais de saneamento. A área cedida conta para 

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

parcela de terreno de 223,40m², do prédio de que são donos os herdeiros de Henrique 

Alberto Soares, com artigo matricial nº. R-02106, que confronta a Norte com Caminho 

Público, a Sul com Herdeiros de Henrique Alberto Soares, a Nascente com Caminho 

Público e a Poente com Caminho Público para beneficiação do Largo da Capela da Moita, 

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

frente (lado Norte), com 3 portões com 3,0 metros de largura. O muro será em alvenaria 

rebocada e pintada em ambas as faces com 0,80m de altura e gradeamento do tipo 

bekaert de cor verde com 0,70m de altura. Pretende igualmente 2 ramais de água e 2 

ramais de saneamento. A área cedida conta para índice de construção, conforme consta 

da ficha anexa (Anexo 25) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL À ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO, PARA SUPORTE DAS DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO COM O SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E CENTRO DE 

CONVÍVIO 

 

 

738 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto (DASED), datada 

de 28/09/2009, dando conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego, com data de 07/09/2009 e registo de entrada n.º 
12194/09, para fazer face às despesas tidas com o funcionamento das valências de centro de 

convívio e de serviço de apoio domiciliário, que se encontram a funcionar em instalações 

cedidas por esta autarquia, a título de comodato. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que: 

 O acordo de colaboração celebrado entre a referida Associação e o Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social de Leiria não contempla o número de utentes que 

efectivamente usufrui da valência de centro de convívio, 
 Os utentes em causa, dispõem de fracos recursos económicos; 
 O apoio em causa, já foi contemplado em Plano de Actividades Municipal no ano 

transacto; 
 Está prevista em P.A.M. do corrente ano, verba destinada a este fim; 
 A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego tem vindo a desenvolver 

um trabalho social de elevada importância no concelho da Marinha Grande no seio da 
camada mais idosa da população,  

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

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

atribuir um subsídio, no valor de 20.000,00� (vinte mil euros) à  Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego,  contribuinte fiscal número 501540563, com sede 

em Casal Galego, 2430 � 070 Marinha Grande, para suporte das despesas com o 

funcionamento das valências de apoio domiciliário e centro de convívio e a retirar da 

acção A/52 do Plano de Actividades Municipais do corrente ano. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 
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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13 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

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

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2009/2010 � 1.ª 

DELIBERAÇÃO  

 

 

739 - Presente informação nº 1269/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 22/09/2009 sobre processo de atribuição de subsídio escolar aos 

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

Grande � 1ª deliberação. 
 
A Câmara Municipal apreciou informação e tendo em conta que é da competência da 

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

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

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

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

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

subsídios: 

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

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

Total de pedidos: 294 
 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré - Escolar 41 x 50� = 2050,00� 26 x 25� = 650,00� 
 

Total: 

 

2700,00� 

 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

1.º Ciclo 137 x 50 � = 6850,00� 90 x 25� = 2250,00� 
 

Total: 

 

9.100,00� 

 

 
Total: 11.800,00� (onze mil e oitocentos euros) 
 
Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís Pereira 

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

Total de pedidos: 93 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré - Escolar 16 x 50� = 800,00� 12 x 25� = 300� 
 

Total: 

 

1100,00� 

 
Grau de Ensino Escalão A Escalão B 

1.º Ciclo 36 x 50 � = 1800,00� 29 x 25� = 725,00� 
 

Total: 

 

2.525,00� 
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Total: 3.625,00� (três mil seiscentos e vinte e cinco euros) 
 
A retirar das acções do plano � A/21 e A/22 do Plano de Actividades Municipais para 2009. 
 
Mais delibera autorizar a publicação das listas definitivas, elaboradas nominalmente e 

constantes em anexo (Anexo 26) desta deliberação, nos respectivos estabelecimentos de 

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

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

educandos, e suportar, durante o ano lectivo de 2009/2010, os almoços dos alunos 

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

serviços das cantinas escolares. 

 

 Mais se informa que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

14 - PEDIDO DE APOIO � IV PASSEIO B.T.T. � S.B.R. 1.º DE JANEIRO/CIDADE DE 

MARINHA GRANDE 

 
 

740 - Presente informação n.º 1301 / 2009 datada de 29/09/2009, dando conta de um pedido de 

patrocínio apresentado pela Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, em oficio 

enviado à Câmara datado de 23 de Setembro, para a realização do IV Passeio B.T.T. � S.B.R. 

1.º de Janeiro / Cidade de Marinha Grande no dia 08 de Dezembro de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da localidade em todo o país pela Sociedade de 

Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do Art.º 64º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar um subsídio no valor de 1000 � (mil euros) à, Sociedade de Beneficência 

e Recreio 1.º de Janeiro, NIF: 501623051, para apoiar a realização do referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 203. 

 
Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto de apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 90 dias após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município. 

 

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

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

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

arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

15 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR � 2009/2010 

 
 
741 - Presente pedido de apoio financeiro da ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR, Contribuinte nº 

504 934 562, Quinta de Warnhagem � Fonte Santa, 2430-134 Marinha Grande, (E/12644/2009) 
para ajudar à manutenção do projecto que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente: 
- Realização de oficinas de percussão; 
- Realização de oficinas de gaita-de-foles; 
- Realização de oficinas de flautas pastoris; 
- Realização de oficinas de construção e exploração de caretos e gigantones, Realização de 

actividades na área da cultura tradicional para ocupação de tempos livres. 
Estas actividades são realizadas semanalmente, geralmente às quartas-feiras e sábados, nas 

quais participam gratuitamente crianças e jovens do concelho. 
 
Os objectivos deste projecto e das respectivas actividades são: 
- A realização semanal das actividades descritas, gratuitas, para crianças e jovens do concelho. 
- A manutenção de uma actividade permanente, no quadro da qual é organizado um espectáculo 

envolvendo as crianças e jovens aderentes ao projecto. 
- A realização de espectáculos em todo o país e estrangeiro;  
- A participação em iniciativas municipais;  
- A representação da Marinha Grande; 
 
O orçamento deste projecto é de cerca de 40.000 euros anuais (quarenta mil euros), sendo que o 
apoio financeiro pretendido é aquele que está inscrito em plano, na acção 2009/A/142, que é de 

7.000 euros (sete mil euros), destinando-se a ajudar à manutenção do projecto e à realização 

das actividades desenvolvidas pela Associação Tocándar acima descritas. 

Deste modo e atendendo a que: 

a) O Município deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza social e 

cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da 
Marinha Grande. 
 
b) Se trata de uma actividade cultural cujos objectivos são a realização semanal das actividades 

descritas, de forma gratuita, para crianças e jovens do concelho; a manutenção de uma 

actividade permanente, no quadro da qual é organizado um espectáculo envolvendo as crianças 

e jovens aderentes ao projecto; a realização de espectáculos em todo o país e estrangeiro; a 

participação em iniciativas municipais e a representação da Marinha Grande; 
 
c) Que se trata de um projecto dirigido à comunidade local e em especial aos mais jovens, e que 

se trata de um projecto de participação gratuita para os jovens e crianças. 
 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento social e cultural, em especial para os jovens 
do concelho, por via dos objectivos propostos, bem como a promoção cultural da Marinha 

Grande; 
 
A Câmara Municipal delibera: 
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Ao abrigo da alínea b), do nº4, do artigo n.º 64, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

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

o apoio financeiro no valor de �7000 (sete mil euros), à ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR, 

Contribuinte nº 504 934 562, Quinta de Warnhagem � Fonte Santa, 2430-134 Marinha 

Grande, para ajudar à manutenção do projecto e à realização das actividades 

desenvolvidas anualmente pela Associação Tocándar acima descritas, cuja verba se 

enquadra na acção 2009/A/142 do PAM. 

 

Atento a Deliberação de Câmara n.º 14 de 22 de Abril de 2009, nomeadamente no que diz 

respeito ao ponto 5, onde se determina aos serviços responsáveis pela elaboração de 

informações/propostas de atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, 

para fazer referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada e a 

obrigatoriedade de realizar este controlo financeiro, atentas as finalidades para que os 

apoios são concedidos, A Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

a) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de um ano após o recebimento do 

apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente financeira (relatório 

detalhado de receitas e despesas da iniciativa) onde devem constar: a descrição de toda a 

programação e actividades realizadas, datas, número de participantes, número de 

espectadores que assistirem aos espectáculos, locais, fotografias e outros elementos que 

enriqueçam o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização inequívoca 

do objecto do apoio financeiro. 

 

b) A não apresentação do relatório e/com a informação necessária, implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - ACTUALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROTOCOLO RELATIVO AO 

FUNCIONAMENTO DA FONOTECA DA MOITA E PAGAMENTO DO APOIO 

FINANCEIRO PARA AS RESPECTIVAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 

 

742 - Presente pedido do Clube Desportivo Moitense (CDM), contribuinte nº 501216049, com 

sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445.580 MOITA, (E/12493/2009) para actualização 

financeira do protocolo que regula o funcionamento/financiamento da Fonoteca Municipal da 
Moita � ano 2009/2010 - no 2.º semestre, uma vez que o Índice de Preços no Consumidor de 

Julho foi negativo e que as despesas da Fonoteca Municipal tendem a aumentar. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande tem vindo a desenvolver, conforme previsto em Plano 
de Actividades desde 2005, uma parceria com o Clube Desportivo Moitense, cujo objectivo 
tem sido assegurar o funcionamento e a dinamização de uma Fonoteca Municipal na Moita, 

regulada num protocolo aprovado em reunião de Câmara de 14 de Julho de 2005, assinado em 

23 de Julho de 2005, com a duração de três anos, renováveis automaticamente por períodos de 
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igual duração, caso não seja objecto de denúncia por qualquer uma das partes (clausula 12.ª � 
Período de vigência do Protocolo). 
 
O Protocolo não foi denunciado por nenhuma das partes, tendo sido renovado em 23 de Julho 

de 2008 e recentemente actualizado no que respeita ao apoio financeiro, de acordo com o 
Índice de Preços no Consumidor de Julho desde 2006/2007, tal como estava previsto no ponto 
5, do artigo 6.º (financiamento) do protocolo � o protocolo não era objecto de actualização 

desde 2006/2007 - (o protocolo prevê a actualização à taxa de inflação. Uma vez que não 

conseguimos apurar o valor deste indicador utilizámos como referência o IPC � Índice de 

Preços no Consumidor, indicador fornecido pelo INE). 

Deste modo o valor base a considerar em Julho de 2009 para a actualização do protocolo do 

ano 2009/2010 é de 5600,19 euros. 

Segundo os dados no INE (documento em anexo), o IPC de Julho de 2009 foi de -1,5% 
(deflação). 

Caso a actualização do protocolo de 2009/2010 viesse a ser realizada segundo este valor, o 

Clube Desportivo Moitense veria diminuído o montante do apoio financeiro. Uma vez que as 
despesas com o funcionamento da Fonoteca Municipal da Moita tendem a aumentar, decorreria 
desta situação prejuízo para o Clube.  

Caso venha a ser realizada a actualização no segundo semestre, o cálculo da actualização do 

apoio financeiro passará a ser realizado segundo o IPC conhecido em Janeiro de 2010. 

Deste modo e atendendo a que: 

a) O CDM tem vindo a assegurar o funcionamento da Fonoteca assumindo a gestão da mesma e 

as despesas inerentes ao seu funcionamento, tal como previsto no protocolo automaticamente 
renovado. 

b) O apoio financeiro é essencial para o pagamento das despesas de funcionamento da Fonoteca 

Municipal da Moita e a que os custos com o seu funcionamento e dinamização têm tendência a 

aumentar, não sendo assim desejável que daí resulte prejuízo para o Clube Desportivo Moitense 

com a actualização, e consequente diminuição do apoio financeiro, pelo valor negativo do IPC 

de Julho de 2009, propõe-se a criação de uma adenda ao protocolo com a seguinte redacção: 

Alínea 6 do ponto 6.º (financiamento) do protocolo � O apoio financeiro mencionado 

na alínea n.º 4 do ponto 6.º do presente protocolo será alvo de actualização no ano de 

2009/2010 em Janeiro de 2010, tendo em consideração o IPC conhecido à data, desde 

que positivo, depois de recebidos o relatório de actividades desenvolvidas e o plano de 

actividades a desenvolver no ano seguinte. 

c) A que a verba se encontra inscrita no PAM na acção 2008/A/176. 
 
A Câmara Municipal delibera: 

 

1. Aprovar uma adenda ao protocolo relativo ao funcionamento da Fonoteca Municipal 

da Moita para que a actualização do mesmo seja realizada no 2.º semestre de 2009/2010, 

com a seguinte redacção:  

Alínea 6 do ponto 6.º (financiamento) do protocolo � O apoio financeiro mencionado 

na alínea n.º 4 do ponto 6.º do presente protocolo será alvo de actualização no ano de 

2009/2010 em Janeiro de 2010, tendo em consideração o IPC conhecido à data, 
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depois de recebidos o relatório de actividades desenvolvidas e o plano de actividades a 

desenvolver no ano seguinte. 

2. O pagamento da tranche relativa ao primeiro semestre do ano 2009/2010 num 

montante de 2800,10 euros ao Clube Desportivo Moitense, contribuinte nº 501216049, 

com sede na Rua 1º de Dezembro, 30, 2445.580 MOITA, relativo ao apoio às despesas de 

funcionamento da Fonoteca Municipal da Moita, cuja verba se encontra prevista em 

plano de actividades na acção 2009/A/176. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

17 - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES COM VISTA À 

ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE MÉDIO PRAZO COM O SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 

 

 

743 - Presente pedido do Sport Operário Marinhense, NIF 50117702, com sede na Rua 25 de 
Abril, n.º 30, Marinha Grande (E/12660/2009) com vista à formalização de um Contrato-
Programa que apoie logística e financeiramente as diversas valências culturais que aquela 

instituição desenvolve e pretende vir a desenvolver, na área da música, dança, teatro e xadrez, 
bem como para permitir a realização de um mais vasto e enriquecido programa cultual, que as 

obras de requalificação do Auditório José Vareda lhes irão permitir concretizar a bem de toda a 

comunidade marinhense. 
O referido auditório vai ser alvo de uma profunda requalificação no âmbito do Programa de 

Acção �Parcerias para a Regeneração Urbana� (Candidatura aprovada no âmbito do QREN).  
O Sport Operário Marinhense passará a contar com condições excepcionais para um maior 

desenvolvimento dos projectos que tem vindo a promover desde há várias dezenas de anos no 

concelho para a comunidade local, no contexto dos quais assumiu um papel meritório e muito 

relevante enquanto instituição de desenvolvimento e acolhimento de projectos culturais. 
 
 Deste modo, considerando que:  
a) A Cultura e o desenvolvimento da actividade cultural nas mais diversas disciplinas são 

estruturais e essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
 
b) Uma estratégia de desenvolvimento cultural sustentada passa não só pela concretização de 

projectos e actividades culturais próprios, mas pelo apoio a Agentes Culturais do concelho com 

vista à concretização de projectos culturais que contribuam para o desenvolvimento da 

Sociedade, com impacto a nível artístico, económico e social nos locais onde se desenvolvem. 
 
c) Se trata de uma instituição meritória e com um trabalho relevante no desenvolvimento 

continuado e evolutivo de vários projectos culturais e pedagógicos nas áreas do Teatro, Dança, 

Musica, Xadrez entre outras; 
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d) O investimento que estes vão realizar para a requalificação do Auditório José Vareda torna-
lo-á num espaço aberto à comunidade e dotando-o de condições para a concretização de um 

projecto de desenvolvimento cultural a médio-longo prazo no concelho. 
 
e) O projecto vem contribuir para o desenvolvimento e dinamização cultural do concelho e que 

desta forma se entende que resulta em benefício cultural para a população em geral do concelho 

e de fora deste. 

A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea d), do nº7, do artigo n.º 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, autorizar que se efectuem as negociações com vista à elaboração e 

formalização de um Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural de Médio Prazo 

com o Sport Operário Marinhense, contribuinte nº 501417702, com sede na Rua 25 de 

Abril, n.º 30, 2430-313 MARINHA GRANDE. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

18 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PROVOCADOS NO 

DECORRER DO TORNEIO INTER-ESCOLAS 

 

 

744 - Presente requerimento apresentado por Valéria Leal, nossa entrada de correio nº 

E/9165/2009, de 06/07/2009. 
 
Presente informação nº 90/RC/2009 de 13/08/2009, do Gabinete de Apoio Jurídico, na qual se 

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

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

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação nº 90/RC/2009, que fica 

anexa (Anexo 27) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Valéria 

Leal, no valor de duzentos e noventa euros e oitenta e oito cêntimos, atentos os 

documentos comprovativos da despesa, anexos a esta deliberação, na medida em que se 

encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas 

colectivas públicas, de acordo com 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. 

 

 

19 - TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA � 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
 
745 - A Câmara Municipal realizou um procedimento destinado ao asfaltamento da Rua do 

Brejo, com uma plataforma com largura de cinco metros. Na decorrência dos trabalhos a Junta 

de Freguesia manifestou vontade de ser efectuado o alargamento da plataforma projectada. 
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Tendo em conta que a obra adjudicada pela Câmara Municipal não previa esses trabalhos e 

tendo em conta que a Junta de Freguesia da Moita se prontificou a promover a execução do 

alargamento da plataforma e a execução de valetas.  
 
No âmbito do protocolo de delegação de competências celebrado entre esta Câmara Municipal 

e a Junta de Freguesia da Moita, foi delegada na Junta de Freguesia a execução de 

asfaltamentos de ruas nas zonas periféricas da freguesia (artigo 4.º, alínea C), 2.º travessão), e é 

admitida a transferência de verbas, previamente acordadas, para esses asfaltamentos (alínea c), 

do artigo 5º). 
 
A verba a transferir encontra-se inscrita na acção 2009/A/223. 
 
A Câmara Municipal, concordando com os fundamentos expostos, delibera transferir o 

montante máximo de 23.320,00 Euros (vinte três mil, trezentos e vinte euros), com IVA 

incluído, para a Junta de Freguesia da Moita, para execução do alargamento da 

plataforma e de valetas da Rua do Brejo, com uma extensão de 1949 metros lineares, 

mediante a apresentação de comprovativos da realização da despesa, no âmbito da alínea 

C), do artigo 4.º e da alínea c), do artigo 5.º, do Protocolo de Delegação de Competências. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

746 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 18,20 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 


