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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia 

dezassete de Setembro de dois mil 

e nove    

 

 

 

Aos dezassete dias do mês de Setembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-
Presidente, Sr. Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 José Lebre Grácio; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
 

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

 
O Sr. Presidente não presidiu à reunião por se encontrar ausente, em representação do 

Município, na tomada de posse do novo Comandante da Capitania do Porto da Nazaré.  
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa não este presente. 

    
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. REQ N.º 2282/09 -  PC N.º  461/06 � LEIRINEVES INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

 

2. REQ N.º 486/09 - PC N.º 708/07 � LARLIZ � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, 

LDA 

 

3. REQ N.º 4557/07 - PC N.º 465/05 � JOSÉ SANTOS FARIA 
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4. REQ N.º 3537/08 � PC N.º 368/08 � FERNANDO CARRIÇA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA 

 

5. REQ N.º 2145/09 � PC N.º 1024/00 � ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DA COMEIRA 

 

6. REQ N.º 199/09 � PC N.º 345/06 � ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

7. REQ N.º 1436/09 � PC N.º 218/08 � CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

8. REQ N.º 1306/09 � PC N.º 27/09 � PEDRO JOEL MELO SILVA 

 

9. REQ N.º 1148/09 � PC N.º 108/96 � ADELINA MARIA LOUREIRO SILVA 

ALEXANDRE 
 

10. 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 
11. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DE 

MOITA 

 

12. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

13. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ARTUR DUARTE CORDEIRO E MVA 

RENT, LDA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 

 

14. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ANTÓNIO MANUEL CURADO GUARDA. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 
 

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

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 82,00M² DE TERRENO D0 SR. PAULO 

ARMANDO ROSÁRIO BAROSA 
 
 

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

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 18,00M² DE TERRENO D0 SR. PAULO 

ARMANDO ROSÁRIO BAROSA 
 
 

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

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 79,00M² DE TERRENO D0S SRS. 

ACÁCIO CARREIRA DA LUZ/FERNANDO DA LUZ RUIVO/PAULINO 

GOMES DA SILVA 
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18. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 79,00M² DE TERRENO D0S SRS. 

ACÁCIO CARREIRA DA LUZ/FERNANDO DA LUZ RUIVO/PAULINO 

GOMES DA SILVA 
 
 

19. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA DE 198,00M² DE 

TERRENO D0 SR. FERNANDO NUNES FRANCISCO 
 

20. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 32,00M² DE 

TERRENO DA SRª. MARIA ELISABETE BOIÇA SANTOS FILIPE 
 

21. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 159,00M² DE 

TERRENO D0 SR. LUIS ASSUNÇÃO DUARTE OLIVEIRA 
 

22. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 207,00M² DE 

TERRENO D0 SR. LUIS ASSUNÇÃO DUARTE OLIVEIRA 
 

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

TERRENO DE SUSANA CRISTINA MONTEIRO GUERRA PEREIRA/RUI 

ANSELMO MONTEIRO GUERRA PEREIRA 
 

24. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 6,00M² DE 

TERRENO DA SRª. SUSANA CRISTINA MONTEIRO GUERRA 

PEREIRA/RUI ANSELMO MONTEIRO GUERRA PEREIRA 
 

25. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 465,00M² DE 

TERRENO DA SRª. JÚLIA MARIA FARTO MIRANDA/CARMELINDA 

FARTO MIRANDA 
 

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

(DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO 

FERREIRA CUSTÓDIO MORAIS FONT - RECTIFICAÇÃO 
 
 

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

(DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO 

FERREIRA CUSTÓDIO MORAIS FONT - RECTIFICAÇÃO 

 

28. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL � PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO. 
 

29. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS COM A 

REALIZAÇÃO DO ALMOÇO CONVÍVIO A REALIZAR NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. 
 

30. 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 - ADENDA 
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31. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 2.º B, 

CASAL DE MALTA: IDALINA LOURENÇO ESCADA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
 

32. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 
 

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

 

34. PROPOSTA DE DEPÓSITO NO MUSEU DO VIDRO DE UM CONJUNTO DE 

BENS, PROPRIEDADE DE D. MARIA HELENA PEREIRA HASSE BOAVIDA. 
 

35. APOIO AO PROJECTO RECLOTHES � VERTIGEM APP (O.N.G.A.) 
 

36. CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ÉPOCA 2009 / 

2010 
 

37. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO: OPÇÃO 

GESTIONÁRIA 

 

38. RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO 

DE POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS NO MAPA DE 

PESSOAL DE 2009. 
 
 

39. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 









PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

O Sr. Vice-Presidente solicitou a retirada do ponto 37 da ordem do dia, com a epígrafe 

�Alteração do posicionamento remuneratório: opção gestionária�, e o seu adiamento para a 

próxima reunião, uma vez que os procedimentos não estão concluídos de modo a que a Câmara 
possa deliberar. 
 
Este pedido foi aceite por todos os presentes. 

 
 



 

 

1 - REQ N.º 2282/09 -  PC N.º  461/06 � LEIRINEVES INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

 
LOCAL: LOTE 44 � VERGIEIRAS � MARINHA GRANDE 
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DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 
 

 

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

Multifamiliar, sito na Urbanização das Bregieiras � Lote 44, Freguesia de Marinha Grande, ao 
qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 70/2008, válido até 29/03/2010. 
 
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, por se verificar que as mesmas continuam a garantir os 

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

condicionalismos: 

 

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

nos termos do n.º 4 do 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. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ N.º 486/09 - PC N.º 708/07 � LARLIZ � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, 

LDA 

 
LOCAL: AVª JOSÉ GREGÓRIO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

630 - Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

Câmara deliberou: 

 

Indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: 

 

1. N.º 1 do artigo 19.º do RMEU, face à proposta de acesso automóvel ao piso cave a 

menor distância de situação de gaveto. 

2. N.º 1 do artigo 20.º do RMEU, por a rampa de acesso automóvel proposta não 

assegurar patamar com uma profundidade livre mínima de 5 m. 

3. N.º 5 do artigo 21.º do RMEU, por a rampa de acesso automóvel proposta não 

assegurar uma curva de transição que estabeleça a ligação com os pisos, numa 

extensão de 3.5 m. 
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4. Alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º do RMEU, por não se assegurar uma faixa de 

circulação automóvel, ao nível do piso cave, com uma largura livre mínima de 5.5 m, 

face à disposição de estacionamento perpendicular à mesma. 

5. N.º 2 do artigo 32.º do RSCIEH, disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21/02, por não 

assegurar um número mínimo de três degraus por lanço, ao nível do acesso interior 

do piso cave. 

6. Incumprimento do Regulamento de Segurança contra Incêndio em Parques de 

Estacionamento Cobertos, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 08/04. 

7. Alínea c) do n.º 1 do artigo 69.º do RGEU, por a proposta de edificação apresentar 

compartimentos habitáveis que não asseguram uma largura mínima de 2.7 m.  

 

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

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

alegações às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 � REQ N.º 4557/07 - PC N.º 465/05 � JOSÉ SANTOS FARIA 

 
LOCAL: RUA DO BARQUEIRO � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
 
631 - Presente requerimento de José dos Santos Faria, com residência na Travessa do 
Barqueiro, n.º 1, Freguesia de Vieira de Leiria, deste Município, solicitando aprovação dos 

projectos das Obras de Urbanização referentes à Operação de Loteamento Urbano, a levar a 

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

Deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 18/05/2007, do prédio rústico inscrito 

na matriz sob o número 630 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o número 37.  
 
Presentes Informações Técnicas dos vários serviços desta Câmara Municipal, que atestam 

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

recaíram, a Câmara deliberou: 

 

1. Revogar o ponto 3 da anterior Deliberação toma em Reunião de Câmara realizada em 

18 de Maio de 2007, inerente à aprovação do Projecto de Arquitectura, que se 

transcreve: 

   

�� 
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3 � Integrará domínio público a área de 2382,15m2, sendo 922,00m2 destinados a 

arruamento, 814,60m2 destinados a passeios, 80,00m2 destinados a estacionamentos e 

565,55m2 destinados a espaços verdes de utilização colectiva. 

�� 

pelo facto dos projectos de especialidades apresentarem, ao nível da rede viária no 

interior do loteamento, redução da faixa de rodagem de 6,50m com dois sentidos, para 

4,00m e um só sentido, levando assim à alteração das várias áreas a integrar o domínio 

público, nomeadamente as áreas destinadas a arruamentos, a estacionamentos, a 

passeios e a espaços verdes de utilização colectiva, mantendo-se no entanto o valor 

total da área a integrar o domínio público. 

 

2. Deferir a aprovação dos Projectos de Especialidades e respectivos Orçamentos das 

Obras de Urbanização, referentes à Operação de Loteamento Urbana descrita, bem 

como as alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 18/05/2007, apresentadas a 

coberto do requerimento n.º 2413/09, de 15/09, pelo facto de ser ter verificado 

alteração ao nível da proposta viária, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

de 136.661,87� (cento e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e um euros e oitenta e 

sete cêntimos), referente às seguintes componentes: 

 

PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: 56.650,75� 

Rede de Abastecimento de Água: 8.250,14� 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: 6.313,50� 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais: 26.180,50� 

Rede Energia Eléctrica:  17.506,88� 

Rede de Telecomunicações: 4.259,02� 

Rede de Gás: 9.307,50� 

Arranjos Exteriores: 8.193,58� 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A 

PRESTAR 
136.661,87� 

 

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

 

Espaços verdes e de utilização colectiva    702,85m2 

Espaço para equipamento de utilização colectiva     ---------- 

Infra-estruturas viárias:    

Arruamentos  764,00m2 

Estacionamentos     80,00m2 

Área de passeios e outros espaços de circulação pedonal  834,50m2 

Total Infra-estruturas viárias   1.679,30m2 

TOTAL GERAL  2.382,15m2 
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2.3.Pelo facto da Operação de Loteamento não prever lugar a cedências de Espaços 

para Equipamentos de Utilização Colectiva, o requerente ficará obrigado, nos 

termos do n.º 4 do art. 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a proceder ao 

pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em espécie, nos 

termos definidos no Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

 

2.4.Comparticipação das Obras de Urbanização respeitantes à área interior afecta à 

Operação de Loteamento, até ao cruzamento da Rua 1 com a Rua do Barqueiro. O 

troço remanescente, exterior à obra delimitada da Operação de Loteamento, que é 

necessário executar para que o colector doméstico do loteamento entre em 

funcionamento, deverá ser da responsabilidade da Câmara Municipal, pelos 

diversos condicionalismos inerentes, nomeadamente a execução de ramais 

domiciliários, devendo para esse efeito, proceder ao pagamento da 

comparticipação no valor de 19.347,00� (dezanove mil trezentos e quarenta e sete 

euros). 

 

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

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

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

demais legislação aplicável. 

 

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

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

execução de 1 ano para a realização das Obras de Urbanização, devendo o requerente 

comunicar aos Serviços Técnicos competentes o início das mesmas. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, no caso de serem previstas obras de edificação 

em alguns dos lotes identificados, no respectivo projecto da rede predial de drenagem das 

águas residuais domésticas, deve ser prevista a execução de fossa séptica estanque, a 

construir numa fase inicial, enquanto não estiver em serviço a rede pública de 

saneamento doméstico a prever para o lugar da Passagem.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ N.º 3537/08 � PC N.º  368/08 � FERNANDO CARRIÇA � CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA 

 

LOCAL: RUA FRANKLIM VIEIRA DIAS / RUA SANTO ANTÓNIO PLATINA � 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

632 - Presente pedido de Licenciamento referente à Operação de Loteamento Urbano de um 

prédio sito em Talhões da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, 
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com a área de 5.776,00m2, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 5930 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2537. 

 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam que o projecto e arquitectura relativo à 

Operação de Loteamento requerida se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou aprovar projecto de arquitectura referente à operação de 

loteamento referida, nas seguintes condições: 

 

1. É autorizada a constituição de 7 lotes, numerados de 1 a 7, destinados à construção de 

Moradias Unifamiliares. Os lotes apresentam as seguintes características: 

 
LOTE N.º 1   

Área do Lote  763,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação habitação  295,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    40,00m2 

Área máxima total de implantação  335,00m2 

Área máxima total de construção  375,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 2 

Sul  Fernando Carriça, Lda. 

Nascente  Lote 6 

Poente  Rua Dr. Franklin Vieira Dias 

 
 

LOTE N.º 2   

Área do Lote  833,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação de 

habitação 
 295,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    40,00m2 

Área máxima total de implantação  335,00m2 

Área máxima total de construção  375,00m2 

Confrontações   
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Norte  Lote 3 

Sul  Lote 1 

Nascente  Lote 5 

Poente  Rua Dr. Franklin Vieira Dias 

 
 

LOTE N.º 3   

Área do Lote  1015,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação de 

habitação 
 374,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    87,50m2 

Área máxima total de implantação  461,50m2 

Área máxima total de construção  450,00m2 

Confrontações   

Norte  Maria da Silva Miguel Ferreira e Outro 

Sul  Lote 2 

Nascente  Lote 4 

Poente  Rua Dr. Franklin Vieira Dias 

 
 

LOTE N.º 4   

Área do Lote  750,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação de 

habitação 
 286,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    88,50m2 

Área máxima total de implantação  374,50m2 

Área máxima total de construção  375,00m2 

Confrontações   

Norte  Maria da Silva Miguel Ferreira e Outro 

Sul  Lote 5 

Nascente  Rua de Santo António de Platina 

Poente  Lote 3 
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LOTE N.º 5   

Área do Lote  760,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação de 

habitação 
 300,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    40,00m2 

Área máxima total de implantação  340,00m2 

Área máxima total de construção  375,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 4 

Sul  Lote 6 

Nascente  Rua de Santo António de Platina 

Poente  Lote 2 
 
 

LOTE N.º 6   

Área do Lote  691,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   

Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação de 

habitação 
 237,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    40,00m2 

Área máxima total de implantação  277,00m2 

Área máxima total de construção  328,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 5 

Sul  Lote 7 

Nascente  Rua de Santo António de Platina 

Poente  Lote 1 

 
 

LOTE N.º 7   

Área do Lote  658,00m
2
 

Natureza  Moradia Unifamiliar (1fogo) 

Número de Pisos abaixo da cota de 

soleira 
 0   
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Número de Pisos acima da cota de 

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

Área máxima de implantação de 

habitação 
 237,00m2 

Área máxima de implantação de anexo    40,00m2 

Área máxima total de implantação  277,00m2 

Área máxima total de construção  328,00m2 

Confrontações   

Norte  Lote 6 

Sul  Mário Jorge Ferreira 

Nascente  Rua de Santo António de Platina 

Poente  Fernando Carriça, Lda. 

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

 
Espaços verdes e de utilização colectiva     0,00m2 

Espaço para equipamento de utilização colectiva     0,00m2 

Infra-estruturas viárias:    

Arruamentos  0,00m2 

Estacionamentos     68,00m2 

Área de passeios e outros espaços de circulação 

pedonal 
 238,00m2 

Total Infra-estruturas viárias   306,00m2 

TOTAL GERAL  306,00m2 

 
 

3. Pelo facto da proposta não prever áreas de cedência destinadas a Espaços Verdes e de 

Utilização Colectiva e Espaços para Equipamento de Utilização Colectiva, o 

requerente ficará obrigado, nos termos do n.º 4 do art. 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

a proceder ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em 

espécie, nos termos definidos no Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. 

 

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

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

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

demais legislação aplicável. 

 

5. Relativamente à Rede de Abastecimento Público de Água, para Rua Dr. Franklin 

Vieira Dias, no passeio adjacente aos lotes, deverá ser previsto o prolongamento da 

conduta existente, com vista ao fecho de malha com a restante rede, na continuidade 

desse mesmo passeio, e de forma a servir os lotes identificados. 

 

Mais deliberou informar o requerente, que deverá apresentar os projectos e respectivos 

orçamentos das obras de urbanização, no prazo de seis meses a contar da data da 
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notificação, tendo como referência o n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Setembro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
5 - REQ N.º 2145/09 � PC N.º  1024/00 � ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 

DA COMEIRA 

 

LOCAL: COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

633 - Presente processo de licenciamento referente à Alteração e Ampliação do Edifício Sede 

da Associação Cultural e recreativa da Comeira, ao qual foi atribuído Alvará de Obras de 

Construção n.º 388/2003, de 20/06. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente às alterações levadas a efeito no decorrer da obra, 

dispondo dos pareceres favoráveis das entidades consultadas, nomeadamente da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, bem como dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam 

estarem as alterações efectuadas, aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do projecto de arquitectura 

referente à Alteração e Ampliação do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira, 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 dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
 
Mais deliberou, informar o requerente que, caso pretenda obter o licenciamento 

específico para a actividade de restauração e bebidas, nomeadamente no que se refere à 

zona designada como �bar�, deverá ser apresentado projecto específico de instalação, de 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - REQ N.º 199/09 � PC N.º  345/06 � ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE 

VIEIRA DE LEIRIA 

 

LOCAL: RUA ACTOR ALVARO, N.º 9 � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 
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634 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1410/97, relativo à obra de Construção de 

Edifício Pré-escolar e Ampliação de Garagem, em nome de Associação de Promoção Social, 

levado a efeito na Rua da Serraria, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da 
Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 338/98, de 29/07 e 

Alvará de Licença de Utilização n.º 43/2001, de 25/10. 
 
Presente Processo de Licenciamento n.º 345/06, relativo à obra de Ampliação de Edifício de 

Apoio Social, Creche e Pré-escolar, sito na Rua Actor Álvaro, n.º 9, Vieira de Leiria, Freguesia 

de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de 

Construção n.º 196/2007, de 23/07. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente às alterações efectuadas ao Edifício de Apoio 

Social, Creche e Pré-escolar, sito na Rua Actor Álvaro, n.º 9, Vieira de Leiria, Freguesia de 
Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, devidamente instruído, acompanhado dos 

pareceres favoráveis das entidades consultadas, nomeadamente da Direcção Regional do 

Centro do Ministério da Educação e do Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança 

Social, I.P., bem como de Certificado de Vistoria Sanitária, emitido pela Autoridade de Saúde 

Concelhia da marinha Grande e ainda dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam estarem 

as alterações apresentadas se encontram aptas a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura referente à Alteração de Edifício de Apoio Social, Creche e Pré-escolar, da 

Associação de Promoção Social, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

2. Apresentação em igual período dos seguintes elementos: 

 

2.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial actualizada, nos termos do disposto 

na deliberação camarária de 08/06/2006, conforme solicitado no Ofício n.º 1066, 

de 13/06/2006, com descrição do prédio após realização da anexação ao 

logradouro do artigo rústico; 

 

2.2. Um exemplar completo do projecto de arquitectura, contemplando as últimas 

alterações verificadas. 

 

3. Dar cumprimento às disposições constantes do parecer emitido pelo Centro Distrital 

de Leiria do Instituto de Segurança Social, I.P., datado de 19/03/2009. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - REQ N.º 1436/09 � PC N.º  218/08 � CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA 

DE LEIRIA 

 

LOCAL: LARGO DA REPÚBLICA � VIEIRA DE LEIRIA 
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DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

635 - Presente Processo de Licenciamento referente à Construção de Centro de Dia de Vieira 

de Leiria, levado a efeito num terreno situado no Largo da República, Vieira de Leiria, 
Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho de Marinha Grande, desenvolvido pelo Gabinete de 
Apoio Técnico de Leiria, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 03/04/1991. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Alteração e Adaptação de Edifício para Lar de 

Idosos, Centro de Dia e Sede de Apoio Domiciliário, devidamente instruído, acompanhado dos 

pareceres favoráveis condicionados das entidades consultadas, nomeadamente da Autoridade 
Nacional de Protecção Civil, da Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande e do 

Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança Social, I.P., bem como dos pareceres 

técnicos dos serviços, que atestam estarem as alterações apresentadas se encontram aptas a 
merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura referente à Alteração e Adaptação de Edifício para Lar de Idosos, Centro de 

Dia e Sede de Apoio Domiciliário, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

2. Apresentação, em igual período, de Planta de Implantação, contendo o número de 

lugares de estacionamento previstos no interior da parcela, de acordo com o definido 

no n.º 9 do artigo 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha 

Grande.   

 

Mais deliberou informar o requerente, dos condicionalismos impostos nos pareceres das 

entidades consultadas, nomeadamente: 

 

Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande: 

� 

1. Existem alguns compartimentos no piso -1 (zona de secagem, arrecadação geral, zona 

de engomadoria e instalações sanitárias) como no piso 0 (zona da câmara frigorifica 

e instalações sanitárias) que devem ser dotadas de dispositivos de ventilação artificial. 

A ventilação deve ter contínua renovação de ar e deve ser adequada à dimensão e 

funções das respectivas instalações. 

2. Nos compartimentos anteriores, onde haja permanência de trabalhadores o caudal 

médio de ar puro deve ser de, pelo menos, 30m2 a 50m2 por hora e por trabalhador. 

� 

Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança Social, I.P. 

� 

As capacidades das várias respostas sociais ficam definidas da seguinte forma: 
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Lar de Idosos: 13 utentes; 

Centro de Dia: 30 utentes; 

SAD:              42 utentes. 

� 

Autoridade Nacional de Protecção Civil 

� 

O Projecto de Arquitectura encontra-se Aprovado. 

Deverá dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, relativamente às 

condições de segurança contra incêndios em edifícios. 

� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - REQ N.º 1306/09 � PC N.º  27/09 � PEDRO JOEL MELO SILVA 

 

LOCAL: RUA DO OLHEIRÃO - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

636 - Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o projecto de arquitectura 

referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação, 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 alteração da Lei n.º 60/2007. 

 

2. De acordo com o ponto 2.1.1 da Secção 2.1, do Capítulo 2 do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 08/08, o plano de acessibilidades deverá apresentar o percurso designado de 

acessível, que proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada entre a via pública, o local de entrada/saída principal e todos os espaços 

interiores e exteriores que os constituem. 

 

3. De acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 232/08, de 11/03, 

deverá apresentar extracto da carta da Reserva Ecológica Nacional com a delimitação 

da área objecto da pretensão. 

 

4. Apresentação dos Termos de Responsabilidade subscritos pelos autor e coordenador 

de projectos, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente, o Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, o Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, Decreto-Lei 163/06, de 08/08, Decreto-Lei n.º 220/08, 

de 12/11 e Portaria n.º 1532/08, de 29/12. 
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5. Apresentação de Pormenor do Receptáculo Postal, de acordo com o Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 

04/09 e Declaração de Rectificação n.º22-E/98, de 31/11. 

 

6. Apresentação de Ficha de Segurança contra Incêndios, de acordo com o Regime 

Jurídico de SCIE (Decreto-Lei n.º 220/08, de 12/11) e regulamento Técnico de SCIE. 

 

7. 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. 

 

8.  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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

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

para a isenção de vistoria na futura concessão da respectiva licença de utilização 

(autorização de utilização). 

 

Mais deliberou informar o requerente que, pelo facto da pretensão apresentar a 

existência de um poço no interior do prédio, deverá proceder ao seu licenciamento junto 

da entidade competente - ARH-Tejo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º226-A/2007 de 31 de 

Maio.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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9 - REQ N.º 1148/09 � PC N.º  108/96 � ADELINA MARIA LOUREIRO SILVA 

ALEXANDRE 

 

LOCAL: RUA DA CALCADA-ORDEM - MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LOTEAMENTO 

 

FASE: VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS 

 

 
637 - Presente requerimento de Adelina Maria Loureiro Silva Alexandre e Outros, titulares do 
processo de licenciamento de loteamento urbano com alvará nº 04/97, do prédio sito no lugar 

de Ordem da Freguesia e Concelho de Marinha Grande, a solicitar a recepção definitiva das 

obras de urbanização previstas no mesmo. 
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de Vistorias. 
 
Após análise da pretensão e do referido auto, a Câmara delibera aceitar definitivamente 

as obras de urbanização supra referidas, conforme auto anexo, e mandar libertar a 

totalidade da caução prestada pela garantia bancária Nº. da proposta 441 000067 988 091, 

datada de 18 de Março de 1999, da Caixa Geral de Depósitos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

No cumprimento da deliberação camarária de 13/12/2007, foi dado conhecimento a todo o 

executivo da listagem dos processos de obras particulares decididos por despacho do Sr. 
Vereador do Urbanismo, proferido no âmbito da subdelegação de competências, cujo conteúdo 

se dá por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 1). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

10 - 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 
 
638 - Presente proposta da 15ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
13ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 446.640,00 euros nos 
reforços e de 446.640,00 euros nas anulações; 
13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 21.225,00 euros 
nos reforços e de 69.725,00 euros nas anulações.  
13ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 221.565,00 euros 
nos reforços e de 203.205,00 euros nas anulações.  
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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 15ª 

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 3 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr. José Lebre. 

 

 

11 - ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO DA FREGUESIA DE MOITA 

 

 

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

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

da Junta de Freguesia algumas questões, decidindo avançar com o envio para Reunião de 

Câmara dos topónimos �Rua da Guarda da Sapinha� e �Travessa da Guarda da Sapinha�, que 

foram aprovados no dia 20-05-2009 (acta nº12). 
 
Em relação à terceira proposta, a Comissão verificou que a Junta de Freguesia teria de resolver 

alguns problemas com os moradores da zona. 
 
Neste sentido, no dia 20.08.2009, a Junta de freguesia da Moita envia um ofício (Ref. 099./09 � 
Anexo II), informando que os problemas com os proprietários já foram ultrapassados e o 

arruamento já está concluído, pelo que solicita a atribuição do topónimo referido no ofício com 
Ref. 146-/08. 
 
Assim, apresenta-se a proposta da Comissão Municipal de Toponímia, assente em indicações 

da Junta de Freguesia da Moita através do ofício com Ref. 146-/08 de 14.11.2008 para 
atribuição do topónimo ao arruamento constante na planta de localização que se dá por 

reproduzida e se anexa à presente acta: 
 
1 - Rua de Almoínha Velha (Moita) � confronta com a Estrada da Nazaré (EN 242), com a 

Rua Direita e com a Rua Esquerda. 
 
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 2): 

 
1 - Rua de Almoínha Velha (Moita) � confronta com a Estrada da Nazaré(EN 242), com a 

Rua Direita e com a Rua Esquerda. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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12 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- Ana Maria Mendes Simões Costa, solicita autorização para colocação de murete e lápide, 

na sepultura temporária nº 2133 do cemitério, de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/11643 de 27 de Agosto de 2009; 

 

- Celeste Maria Castro dos Santos Oliveira, solicita autorização para colocação de murete e 

lápide, na sepultura temporária nº 2134 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/11751 de 02 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. 

 

 

13 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ARTUR DUARTE CORDEIRO E MVA RENT, 

LDA. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
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641 - Na sequência de deliberação camarária, de 2 de Julho de 2009, foram notificados os 

requerentes para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
Recebida a notificação pelos requerentes em 03 de Agosto, não foram apresentados, nos dez 

dias úteis seguintes, alegações, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por Artur Duarte Cordeiro e MVA Rent, Lda., através do 

qual solicitam indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 04/2009/MAC, de 21 de Abril, na qual se apreciam os factos invocados 

pelos requerentes, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

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

não parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar os requerentes. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 04/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 3) e se dá por reproduzida, delibera indeferir os pedidos apresentados, na 

medida em que não se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

14 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR ANTÓNIO MANUEL CURADO GUARDA. 

INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO FINAL. 
 
 
642 - Na sequência de deliberação camarária, de 2 de Julho de 2009, foi notificado o requerente 
para audiência prévia escrita, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do Procedimento 

Administrativo. 
 
Recebida a notificação pelo requerente em 31 de Julho, não foram apresentados, nos dez dias 

úteis seguintes, alegações, quaisquer novos elementos ou solicitadas novas diligências. 
 
Presente requerimento apresentado por António Manuel Curado Guarda, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 7/2009/MAC, de 12 de Junho, na qual se apreciam os factos invocados 
pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 

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

não parece caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 7/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 4) e se dá por reproduzida, delibera indeferir o pedido apresentado, na 

medida em que não se encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil 
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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. 
 

 
15 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 82,00M² DE TERRENO D0 SR. PAULO 

ARMANDO ROSÁRIO BAROSA 

 
 
643 - 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. Paulo Armando Rosário Barosa, que confronta a Norte com Arnaldo Domingues da Silva, a 

Sul com José Dinis Alves, a Nascente com Rua António Maria da Silva e a Poente com Carlos 

Augusto Domingues, com Artigo Matricial nº. 10749. O proprietário do imóvel, concordou 

com a cedência do terreno (82,00m²). 

 

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

parcela de terreno de 82,00m², do prédio de que é dono Paulo Armando Rosário Barosa, 

com Artigo Matricial nº. 10749, que confronta a Norte com Arnaldo Domingues da Silva, 

a Sul com José Dinis Alves, a Nascente com Rua António Maria da Silva e a Poente com 

Paulo Armando Rosário Barosa, que passa a integrar o domínio público, conforme consta 

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

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

16 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 18,00M² DE TERRENO D0 SR. PAULO 

ARMANDO ROSÁRIO BAROSA 

 
 
644 - 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. Paulo Armando Rosário Barosa, que confronta a Norte com Arnaldo Domingues da Silva, a 
Sul com José Dinis Alves, a Nascente com Rua António Maria da Silva e a Poente com Carlos 

Augusto Domingues, com Artigo Matricial nº. 10749. O proprietário do imóvel, concordou 

com a cedência do terreno (18,00m²). 

 

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

parcela de terreno de 18,00m², do prédio de que é dono Paulo Armando Rosário Barosa, 

com Artigo Matricial nº. 10749, que confronta a Norte com Arnaldo Domingues da Silva, 

a Sul com José Dinis Alves, Nascente com Paulo Armando Rosário Barosa e a Poente com 
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Paulo Armando Rosário Barosa, que passa a integrar o domínio público, conforme consta 

da ficha anexa (Anexo 7) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

17 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 79,00M² DE TERRENO D0S SRS. ACÁCIO 

CARREIRA DA LUZ/FERNANDO DA LUZ RUIVO/PAULINO GOMES DA SILVA 

 
 
645 - 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 dos 

Srs. Acácio Carreira da Luz; Fernando da Luz Ruivo e Paulino Gomes da Silva, que confronta 

a Norte com Rui da Abreu Loural, a Sul Manuel Ferreira Alves, a Nascente com Estrada e a 
Poente com Ernesto da Silva Cristóvão, com Artigo Matricial nº. 2454 e registo na 

Conservatória do Registo Predial nº. 6225 (133 verso do mesmo livro). Os proprietários do 

imóvel, concordaram com a cedência do terreno (79,00m²) para execução do passeio e gare,  

em troca da definição da entrada para as propriedades conforme projecto a apresentar pelos 

proprietários, pretendendo, nesta fase, apenas a pintura de proibição de estacionamento em 

local a definir pelos proprietários no momento de execução da gare. Pretendem que a área 

cedida conte para a área de ocupação/construção 

 

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

parcela de terreno de 79,00m², do prédio de que são donos Acácio Carreira da Luz, 

Fernando da Luz Ruivo e Paulino Gomes da Silva, com Artigo Matricial nº. 2454 e registo 

na Conservatória do Registo Predial nº. 6225 (133 verso do mesmo livro), que confronta a 

Norte com Rui da Abreu Loural, a Sul Manuel Ferreira Alves, a Nascente com Estrada e 

a Poente com Acácio Carreira da Luz, Fernando da Luz Ruivo e Paulino Gomes da Silva 

que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à definição da entrada para as 

propriedades conforme projecto a apresentar pelos proprietários, à pintura de proibição 

de estacionamento em local a definir também pelos proprietários no momento de 

execução da gare e que a área cedida conte para a área de ocupação/construção conforme 

consta da ficha anexa (Anexo 8) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo 

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

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

18 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA. � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/09 � CEDÊNCIA DE 79,00M² DE TERRENO D0S SRS. ACÁCIO 

CARREIRA DA LUZ/FERNANDO DA LUZ RUIVO/PAULINO GOMES DA SILVA 
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646 - 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 dos 

Srs. Acácio Carreira da Luz; Fernando da Luz Ruivo e Paulino Gomes da Silva, que confronta 

a Norte com José Domingues da Silva, a Sul Álvaro Maria da Silva, a Nascente com Estrada e 

a Poente com Ernesto da Silva Cristóvão, com Artigo Matricial nº. 2453. Os proprietários do 

imóvel, concordaram com a cedência do terreno (79,00m²) para execução do passeio e gare, em 
troca da definição da entrada para as propriedades conforme projecto a apresentar pelos 

proprietários, pretendendo, nesta fase, apenas a pintura de proibição de estacionamento em 

local a definir pelos proprietários no momento de execução da gare. Pretendem que a área 

cedida conte para a área de ocupação/construção. 

 

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

parcela de terreno de 79,00m², do prédio de que são donos Acácio Carreira da Luz, 

Fernando da Luz Ruivo e Paulino Gomes da Silva, com Artigo Matricial nº. 2453, que 

confronta a Norte com José Domingues da Silva, a Sul Álvaro Maria da Silva, a Nascente 

com Estrada e a Poente com Acácio Carreira da Luz, Fernando da Luz Ruivo e Paulino 

Gomes da Silva, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à definição da 

entrada para as propriedades conforme projecto a apresentar pelos proprietários, à 

pintura de proibição de estacionamento em local a definir também pelos proprietários no 

momento de execução da gare e que a área cedida conte para a área de 

ocupação/construção 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. 

 

 

19 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA DE 198,00M² DE 

TERRENO D0 SR. FERNANDO NUNES FRANCISCO 
 
 
647 - 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 Fernando 

Nunes Francisco, que confronta a Norte com Joaquim Carqueijeiro Júlio, a Sul com José 

Custódio Francisco, a Nascente com Estrada e Joaquim Domingues Pedro e a Poente com José 

Custódio Francisco, com Artigo Matricial nº. 2320. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (198,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida o corte das árvores em bocados pequenos a serem levados para a morada 

constante da ficha de contacto que se anexa. Pretende que a área cedida conte para área de 

construção. 

 

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

parcela de terreno de 198,00m², do prédio de que é dono Fernando Nunes Francisco, com 

Artigo Matricial nº. 2320, que confronta Norte com Joaquim Carqueijeiro Júlio, a Sul 

com José Custódio Francisco, a Nascente com Estrada e Joaquim Domingues Pedro e a 

Poente com Fernando Nunes Francisco, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa 
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a integrar o domínio público, obrigando-se ao corte das árvores em bocados pequenos a 

serem levados para a morada constante da ficha de contacto que se anexa e a considerar 

que a área cedida conte para área de construção, 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. 

 

 

20 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 32,00M² DE TERRENO 

DA SRª. MARIA ELISABETE BOIÇA SANTOS FILIPE 

 
 
648 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Maria 
Elisabete Boiça Santos Filipe, que confronta a Norte com José Pereira, a Sul Beco da Indústria, 

a Nascente Rua da Indústria e a Poente com Serventia Particular e Joaquim Timóteo, com 

artigo matricial nº. 893. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(32,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

execução de muro de suporte em novo alinhamento. Pretende que a área solicitada conte para 

índice de construção. Pretende ainda que seja feita a passagem de um tubo no muro, de forma a 
permitir futura ligação da caixa predial à baixada. 

 

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

parcela de terreno de 32,00m², do prédio de que é dona Maria Elisabete Boiça Santos 

Filipe, inscrito na matriz predial com o nº. 893, que confronta a Norte com José Pereira, a 

Sul Beco da Indústria, a Nascente Rua da Indústria e a Poente com Maria Elisabete Boiça 

Santos Filipe, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio 

público, obrigando-se à execução de muro de suporte em novo alinhamento com 

passagem de um tubo no muro, de forma a permitir futura ligação da caixa predial à 

baixada. Obriga-se ainda a considerar que a área cedida conte para índice de construção, 

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. 

 

 

21 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA  159,00M² DE 

TERRENO D0 SR. LUIS ASSUNÇÃO DUARTE OLIVEIRA 
 
 
649 - 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 Luís 
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Assunção Duarte Oliveira, que confronta a Norte com Joaquim Curado, a Sul com Serventia da 
Propriedade, a Nascente com Estrada e a Poente com Serração de Madeira, com Artigo 

Matricial nº. 2316. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno (159,00m²) 

solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida o corte das 
árvores e seu transporte (cortadas em bocados pequenos) para a morada que consta da ficha de 

contacto que se anexa. Pretende ser contactado antes de levarem a madeira. 
 

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

parcela de terreno de 159,00m², do prédio de que é dono Luís Assunção Duarte Oliveira, 

com Artigo Matricial nº. 2316, que confronta Norte com Joaquim Curado, a Sul com 

Serventia da Propriedade, a Nascente com Estrada e a Poente com Luís Assunção Duarte 

Oliveira, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio público, 

obrigando-se ao corte das árvores e seu transporte (cortadas em bocados pequenos) para 

a morada que consta da ficha de contacto, sendo contactado previamente, 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. 

 

 

22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA  207,00M² DE 

TERRENO D0 SR. LUIS ASSUNÇÃO DUARTE OLIVEIRA 

 
 
650 - 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 Luís 

Assunção Duarte Oliveira, que confronta a Norte com Empresa de Limas União Tomé Féteira, 

a Sul com Manuel Luís Francisco, a Nascente com Joaquim Domingues Pedro e Estrada e a 
Poente com Joaquim Carqueijeiro Júlio, com Artigo Matricial nº. 2315. O proprietário do 

imóvel, concordou com a cedência do terreno (207,00m²) solicitando que a área cedida para 

domínio público tenha como contrapartida o corte das árvores em bocados pequenos a serem 

levados à morada mencionada em ficha de contacto que se anexa. Pretende ser contactado antes 

de levarem a madeira. 
Pretende também a colocação de dois pilaretes na entrada da serventia conforme indicado na 
planta (entrada com 4,00m de largura). A corrente será posta pelo proprietário. 

 

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

parcela de terreno de 207,00m², do prédio de que é dono Luís Assunção Duarte Oliveira, 

com Artigo Matricial nº. 2315, que confronta a Norte com Empresa de Limas União Tomé 

Féteira, a Sul com Manuel Luís Francisco, a Nascente com Joaquim Domingues Pedro e 

Estrada e a Poente com Luís Assunção Duarte Oliveira, para beneficiação da Rua da 

Indústria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se ao corte das árvores em 

bocados pequenos, transportando-os à morada mencionada em ficha de contacto que se 

anexa, contactando o proprietário antes de transportarem a madeira e colocação de dois 

pilaretes na entrada da serventia conforme indicado na planta (entrada com 4,00m de 

largura) conforme consta da ficha anexa (Anexo 13) elaborada pelos nossos Serviços 
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Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Vereador Sr. Artur de Oliveira e que aqui se 

dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

23 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA  50,00M² DE 

TERRENO DE SUSANA CRISTINA MONTEIRO GUERRA PEREIRA/RUI 

ANSELMO MONTEIRO GUERRA PEREIRA 
 
 
651 - 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 Susana 

Cristina Monteiro Guerra Pereira/Rui Anselmo Monteiro Guerra Pereira, que confronta a Norte 
com António Carvalho, a Sul com Luís Simões, a Nascente com Caminho Público e a Poente 

com António Guerra, com Artigo Matricial nº. 894. Os proprietários do imóvel, concordaram 

com a cedência do terreno (50,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha 

como contrapartida o levantamento topográfico integral do terreno, a ser entregue no momento 

da assinatura do acordo da parte dos proprietários. Pretende igualmente um muro com 0,80m de 

altura em alvenaria e 0,70m de altura em gradeamento, tendo 1,5m de altura total. 
 

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

parcela de terreno de 50,00m², do prédio de que são donos Susana Cristina Monteiro 

Guerra Pereira/Rui Anselmo Monteiro Guerra Pereira, com Artigo Matricial nº. 894, que 

confronta a Norte com Susana Cristina Monteiro Guerra Pereira, a Sul com Luís Simões, 

a Nascente com Estrada e a Poente com Susana Cristina Monteiro Guerra Pereira/Rui 

Anselmo Monteiro Guerra Pereira, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a 

integrar o domínio público, obrigando-se ao levantamento topográfico integral do 

terreno, a ser entregue no momento da assinatura do acordo da parte dos proprietários. 

Pretende igualmente um muro com 0,80m de altura em alvenaria e 0,70m de altura em 

gradeamento, tendo 1,5m de altura total, conforme consta da ficha anexa (Anexo 14) 

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

Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

24 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 6,00M² DE TERRENO 

DA SRª. SUSANA CRISTINA MONTEIRO GUERRA PEREIRA/RUI ANSELMO 

MONTEIRO GUERRA PEREIRA 
 
 
652 - 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 Susana 
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Cristina Monteiro Guerra Pereira/Rui Anselmo Monteiro Guerra Pereira, que confronta a Norte 
com Manuel Domingues Farto Novo, a Sul com Joaquim Domingues do Mar, a Nascente com 
Estrada e a Poente Dâmaso Fragata Morgado, com Artigo Matricial nº. 2766. Os proprietários 

do imóvel, concordaram com a cedência do terreno (6,00m²) solicitando que a área cedida para 

domínio público tenha como contrapartida o levantamento topográfico integral do terreno, a ser 

entregue momento da assinatura do acordo da parte dos proprietários. Pretende igualmente um 

muro com 0,80m de altura em alvenaria e 0,70m de altura em gradeamento, tendo 1,5m de 
altura total, requerendo um portão com 3,0m de comprimento. 

 

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

parcela de terreno de 6,00m², do prédio de que são donos Susana Cristina Monteiro 

Guerra Pereira/Rui Anselmo Monteiro Guerra Pereira, com Artigo Matricial nº. 2766, 

que confronta a Norte com Manuel Domingues Farto Novo, a Sul com Susana Cristina 

Monteiro Guerra Pereira/Rui Anselmo Monteiro Guerra Pereira, a Nascente com 

Estrada e a Poente Susana Cristina Monteiro Guerra Pereira/Rui Anselmo Monteiro 

Guerra Pereira, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio 

público, obrigando-se ao levantamento topográfico integral do terreno, a ser entregue 

momento da assinatura do acordo da parte dos proprietários, construção de um muro 

com 0,80m de altura em alvenaria e 0,70m de altura em gradeamento, tendo 1,5m de 

altura total e construção de um portão com 3,0m de comprimento, 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. 



 

25 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 465,00M² DE 

TERRENO DA SRª. JÚLIA MARIA FARTO MIRANDA/CARMELINDA FARTO 

MIRANDA 

 

 

653 - 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 Júlia Maria 

Farto Miranda/Carmelinda Farto Miranda, que confronta a Norte com Caminho, a Sul Estrada, 
a Nascente Estrada e a Poente Manuel Curado, registado na Conservatória do Registo Predial 
com o nº. 2870. As proprietárias do imóvel, concordaram com a cedência do terreno 

(465,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida o 

levantamento topográfico daquela área. 

 

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

parcela de terreno de 465,00m², do prédio de que são donos Júlia Maria Farto 

Miranda/Carmelinda Farto Miranda, registado na Conservatória do Registo Predial com 

o nº. 2870, que confronta a Norte com Caminho, a Sul Estrada, a Nascente Estrada e a 

Poente Júlia Maria Farto Miranda/Carmelinda Farto Miranda, para beneficiação da Rua 

da Indústria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se ao levantamento 

topográfico daquela área, conforme consta da ficha anexa (Anexo 16) elaborada pelos 
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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. 

 

 

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

(DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA 

CUSTÓDIO MORAIS FONT - RECTIFICAÇÃO 

 

654 - Através de deliberação aprovada em reunião ordinária desta Câmara Municipal de vinte 
e seis de Março de dois mil e nove foi ratificada a cedência de uma parcela de terreno com 

1.101,129m², da Srª. D. Maria do Rosário Ferreira Custódio Morais Font, para Beneficiação da 

Rua do Repouso. 

Porém, verificou-se que, por lapso dos serviços, se considerou uma área relativa a uma outra 

parcela de terreno também negociada com esta Câmara Municipal: 

Assim, de acordo com a ficha de contacto rectificada que se anexa (Anexo 17) e aqui se dá por 

reproduzida, onde se lê: 

�� Artigo Matricial nº. 5833 com uma área de 1.101,129m² �� 

deve ler-se: 

��Artigo Matricial nº. 5833 com uma área de 206,60m² �� 

conforme documentos que se anexam e aqui se dão por reproduzidos. 

 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera proceder à alteração solicitada de 

1.101,129m ² para 206,60m ², da parcela cedida. 

 

Mais delibera emitir certidão rectificativa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

(DIRM� � CEDÊNCIA DE TERRENO DA SRª. D. MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA 

CUSTÓDIO MORAIS FONT - RECTIFICAÇÃO 

 

 

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

de Maio de dois mil e nove foi ratificada a cedência de uma parcela de terreno com 206,60m², 

da Srª. D. Maria do Rosário Ferreira Custódio Morais Font, para Beneficiação da Rua do 

Repouso. 

Porém, verificou-se que, por lapso dos serviços, se considerou uma área relativa a uma outra 

parcela de terreno também negociada com esta Câmara Municipal: 

Assim, de acordo com a ficha de contacto rectificada que se anexa (Anexo 18) e aqui se dá por 

reproduzida, onde se lê: 
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�� Artigo Matricial nº. 5856 com uma área de 206,60m ² �� 

deve ler-se: 

��Artigo Matricial nº. 5856 com uma área de 1.101,129m ² �� 

conforme documentos que se anexam e aqui se dão por reproduzidos 
 

A Câmara depois de analisar o pedido, delibera proceder à alteração solicitada de 206,60m ² 

para 1.101,129m ², da parcela cedida. 

 

Mais delibera emitir certidão rectificativa. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL � PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO. 

 

 
656 - Presente minuta de protocolo apresentada pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental � APPACDM cujo objecto é dar continuidade à actividade 

ocupacional proporcionada ao utente Armando Miguel dos Santos Torga, com vista a 
promoção da sua valorização pessoal e integração social, de forma a garantir-lhe o 
desenvolvimento possível das suas capacidades sem qualquer vinculação a exigências de 

rendimentos profissional ou de enquadramento normativo de natureza jurídico-laboral. 
 
Com efeito, as actividades ocupacionais permitem assegurar condições de equilibro físico e 

psicológico a pessoas com deficiências graves que por este facto não podem ser integradas nos 

quadros normais de trabalho. 
 
Essas actividades socialmente úteis podem, nos termos do artigo 1.º, n.

os 2 e 3, al. b), da 
Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio, ser desenvolvidas em estruturas de atendimento, 

nomeadamente serviços das autarquias locais, sem que impliquem qualquer enquadramento 

jurídico-laboral, mantendo porém, os deficientes activos e interessados. 
 
A Câmara Municipal, sempre se mostrou sensível a estas questões, pelo que entende que o 

referido protocolo promove essa integração social e dignifica os indivíduos deficientes. 
 
Nestas circunstâncias e uma vez que, de acordo com o artigo 13.º, n.º 1, al. h), da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais, os municípios dispõem de atribuições no domínio 

da acção social, a Câmara Municipal, ao abrigo dos artigos 64.º, n.º 7, al. d), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, e 4.º, n.º 1, da Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio, delibera celebrar o 

protocolo, que se anexa (Anexo 19) à presente acta e que faz parte integrante desta 

deliberação, com a APPCDM, com vista à integração do utente Armando Miguel dos 

Santos Torga. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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29 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 

MARINHA GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 

ALMOÇO CONVÍVIO A REALIZAR NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

INTERNACIONAL DO IDOSO. 
 
 
657 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED -, 
datada de 08/09/09, dando conta que a Direcção da Santa Casa da Misericórdia da Marinha 

Grande fez chegar a esta autarquia, em ofício datado de 12 de Agosto e, com o n.º de registo 

10716, o qual se anexa, um pedido de subsídio para fazer face ao pagamento do almoço 

convívio dos seus idosos com muitos outros provenientes de outras instituições do concelho e o 

qual se irá realizar, à semelhança de anos anteriores, por ocasião das Comemorações do Dia 

Internacional do Idoso, a 10 de Outubro do corrente ano, reunindo para o efeito, cerca de 250 
participantes. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando: 

 O trabalho meritório que a Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 

desenvolve enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, junto dos 

idosos mais desfavorecidos, em colaboração com diversas entidades públicas e 

privadas, entre as quais esta câmara municipal,  

 A iniciativa em si, cuja finalidade visa a promoção da união, companheirismo e 

convívio entre a população sénior do nosso concelho 

 

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 3.750,00� (três mil setecentos e cinquenta euros) à Santa 

Casa da Misericórdia da Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 500 892 113, com sede 

na Rua das Colmeias, Forno da Telha, 2430-136 Marinha Grande, a retirar da rubrica 

A/55 do Plano de Actividades Municipais em vigor para o corrente ano, para suporte das 

despesas com a realização do almoço convívio que irá decorrer no dia 10 de Outubro do 

corrente ano, no âmbito das Comemorações do Dia Internacional do Idoso. 

 

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 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

30 - 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 - ADENDA 
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658 - Presente informação nº 1159/2009 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 02/09/2009 sobre a necessidade de se rectificar o ponto 7 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. 

 
A Câmara apreciou a informação e, considerando que o ponto 7 do Regulamento 

aprovado em reunião de câmara de 16 de Julho do corrente, pode levar a uma 

interpretação errada por parte dos encarregados de educação dos alunos que frequentem 

a valência de prolongamento de horário, quanto à isenção do pagamento da mensalidade 

referente à comparticipação familiar, delibera, ao abrigo da alínea a) do nº 1 do Artº 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 300/97 de 09/ Setembro, aprovar o seguinte 

regulamento, devidamente corrigido no que se refere ao ponto 7, 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; 
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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; 
 
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 deverá ser paga juntamente com a do mês de 

Setembro. 

 

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

anteriormente.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
31 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 2.º B, 

CASAL DE MALTA: IDALINA LOURENÇO ESCADA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 
 
 
659 - Presente informação n.º 1156/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED -, datada de 01/09/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por 

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

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

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

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

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

 

Mais delibera que, o valor de renda a aplicar, a partir do próximo mês de Outubro seja 

no valor de 19,98� (dezanove euros e noventa e oito cêntimos). 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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32 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 

 
 
660 - Presente informação n.º 1192 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 09/09/2009, referente à actualização, a partir do próximo mês de Outubro, 

das rendas de habitação social, abaixo mencionadas. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta os decretos-lei n.º 166/93, de 

7 de Maio e n.º 166/99 de 18 de Setembro, delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das 

rendas dos seguintes blocos:  

 

A partir de Outubro/09: 
 
1 - Rua Júlio Braga Barros (antiga Rua 4) 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/08 

 

RENDA/09 

5 Célia Maria Ramos Lourenço 2º D 26/09/2005 18,44� 14,30� 
 
 
2 � Avenida da Liberdade (Bloco M) 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/08 

 

 

 

RENDA/09 

M Adriano Carriço 2.º Dto 04/10/2007 5,46� 5,62� 
 

Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir do próximo 

mês de Outubro. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

 

Tendo em conta que o tempo de utilização do espaço por parte da Associação Tocándar ainda é 

relativamente curto para se poder saber se há ou não reclamações sobre a sua utilização, foi 

decidido retirar este assunto e agendá-lo para a próxima reunião da Câmara Municipal. 
 
 

34 - PROPOSTA DE DEPÓSITO NO MUSEU DO VIDRO DE UM CONJUNTO DE 

BENS, PROPRIEDADE DE D. MARIA HELENA PEREIRA HASSE BOAVIDA. 

 
 
661 - Presente: 
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- Informação do Museu do Vidro, I/1126/2009 de 21 de Agosto, acerca de uma proposta de 
depósito no Museu do Vidro de um conjunto de bens, propriedade de D. Maria Helena Pereira 

Hasse Boavida. 
- Carta da Srª. D. Maria Helena Pereira Hasse Boavida informando que é de sua vontade 

continuar com o depósito dos bens no Museu do Vidro; 
- Habilitação de herdeiros; 
- Proposta de contrato de comodato; 
 
A CMMG estabeleceu em 5 de Dezembro de 2006 um contrato de comodato com a Sr.ª D. 

Maria da Anunciação Hasse Boavida, para o depósito de um conjunto de bens no Museu do 

Vidro, que faleceu no decorrer deste ano. 
A Srª. D. Maria Helena Pereira Hasse Boavida filha e herdeira da Sr.ª D. Maria da Anunciação 

Hasse Boavida informou que é da sua vontade continuar o depósito dos bens no Museu do 

Vidro. 
Deste modo, propõe-se à Câmara Municipal a aceitação do depósito dos bens abaixo 

designados no Museu do Vidro, por um período de 2 anos, automaticamente renovável por 

sucessivos e iguais períodos de duração, até ser denunciado por qualquer uma das partes e a 

assinatura do contrato de comodato em minuta em anexo com a Srª. D. Maria Helena Pereira 

Hasse Boavida. 
 
Listagem com os valores de seguro: 
 
Serviço em Cristal João Diogo Stephens, anos 50, século XX, manufacturado na Nacional 

Fábrica de Vidros da Marinha Grande/Fábrica Escola Irmãos Stephens, constituído por: 
001 � Cálice pequeno - �100 
002 � Cálice pequeno - �100 
003 � Cálice pequeno - �100 
004 � Cálice pequeno - �100 
005 � Cálice pequeno - �100 
006 � Cálice pequeno - �100 
007 � Cálice pequeno - �100 
008 � Cálice pequeno - �100 
009 � Cálice pequeno - �100 
010 � Cálice pequeno - �100 
011 � Cálice pequeno - �100 
012 � Cálice grande - �135 
013 � Cálice grande - �135 
014 � Cálice grande - �135 
015 � Cálice grande - �135 
016 � Cálice grande - �135 
017 � Cálice grande - �135 
018 � Cálice grande - �135 
019 � Cálice grande - �135 
020 � Cálice grande - �135 
021 � Cálice grande - �135 
022 � Cálice grande - �135 
023 � Cálice grande - �135 
024 � Cálice vermelho - �200 
025 � Cálice vermelho - �200 
026 � Cálice vermelho - �200 
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027 � Cálice vermelho - �200 
028 � Cálice vermelho - �200 
029 � Cálice vermelho - �200 
030 � Cálice vermelho - �200 
031 � Cálice vermelho - �200 
032 � Cálice vermelho - �200 
033 � Cálice vermelho - �200 
034 � Cálice vermelho - �200 
035 � Copo pequeno - �85 
036 � Copo pequeno - �85 
037 � Copo pequeno - �85 
038 � Copo pequeno - �85 
039 � Copo pequeno - �85 
040 � Copo pequeno - �85 
041 � Copo pequeno - �85 
042 � Copo pequeno - �85 
043 � Copo pequeno - �85 
044 � Copo pequeno - �85 
045 � Copo pequeno - �85 
046 � Copo grande - �120 
047 � Copo grande - �120 
048 � Copo grande - �120 
049 � Copo grande - �120 
050 � Copo grande - �120 
051 � Copo grande - �120 
052 � Copo grande - �120 
053 � Copo grande - �120 
054 � Copo grande - �120 
055 � Copo grande - �120 
056 � Copo grande - �120 
057 � Copo grande - �120 
058 � Taça champanhe - �130 
059 � Taça champanhe - �130 
060 � Taça champanhe - �130 
061 � Taça champanhe - �130 
062 � Taça champanhe - �130 
063 � Taça champanhe - �130 
064 � Taça champanhe - �130 
065 � Taça champanhe - �130 
066 � Taça champanhe - �130 
067 � Taça champanhe - �130 
068 � Taça champanhe - �130 
069 � Taça champanhe - �130 
070 � Conjunto de 11 taças vermelhas - �90 cada, num total de � 990 
071 � Garrafa pequena - �240 
072 � Garrafa pequena - �240 
073 � Garrafa grande - �360  
074 � Garrafa grande - �360 
075 � Jarro - �180 
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076 � Conjunto de 6 Cálices de Licor (�75 cada) � cristal doublé azul, mais garrafa (�230) 

- num total de �680. 

Serviço João Diogo Stephens, anos 30/40, século XX, manufacturado na Nacional Fábrica 

de Vidros da Marinha Grande, constituído por: 

077 - Garrafa grande com rolha � 500� 
078 - Garrafa média com rolha � 550� 
079 - Jarro de água � 400� 
080 - Taça de Champanhe � 300� 
081 - Taça de Champanhe � 300� 
082 - Taça de Champanhe � 300� 
083 - Taça de Champanhe � 300� 
084 - Taça de Champanhe � 300� 
085 - Taça de Champanhe � 300� 
086 - Cálice de licor pequeno � 250� 
087 - Cálice de licor pequeno � 250� 
088 - Cálice de licor pequeno � 250� 
089 - Cálice de licor pequeno � 250� 
090 - Cálice de licor pequeno � 250� 
091 - Cálice de licor pequeno � 250� 
092 - Cálice de licor/porto � 275� 
093 - Cálice de licor/porto � 275� 
094 - Cálice de licor/porto � 275� 
095 - Cálice de licor/porto � 275� 
096 - Cálice de licor/porto � 275� 
097 - Cálice de licor/porto � 275� 
098 - Cálice médio � 300� 
099 - Cálice médio � 300� 
100 - Cálice médio � 300� 
101 - Cálice médio � 300� 
102 - Cálice médio � 300� 
103 - Cálice médio � 300� 
104 - Cálice grande � 300� 
105 - Cálice grande � 300� 
106 - Cálice grande � 300� 
107 - Cálice grande � 300� 
108 - Cálice grande � 300� 
109 - Cálice grande � 300� 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e atendendo a que: 

- O contrato de comodato anterior, relativo ao depósito no Museu do Vidro de um 

conjunto de bens, propriedade da Srª. D. Maria da Anunciação Hasse Boavida caducou, 

com o falecimento da Comodante;  

- A Srª. D. Maria Helena Pereira Hasse Boavida exprimiu a sua vontade em continuar 

com o depósito dos bens no Museu do Vidro, como única e legítima herdeira; 

- Se trata de um conjunto de bens com interesse histórico, artístico e museológico, que 

devem ser estudados, conservados e divulgados. 

Delibera aceitar o depósito, bem como a assinatura do contrato de comodato em minuta 

em anexo (Anexo 20) e realizar o respectivo seguro das peças durante o período do 

depósito. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 17/09/2009 

Acta n.º 22 

 

 39 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

35 - APOIO AO PROJECTO RECLOTHES � VERTIGEM APP (O.N.G.A.) 

 

 

662 - De acordo com a proposta (n.º de ref.ª RC/43/2009 de 12/05/2009) realizada pela Vertigem 

APP. O.N.G.A � Associação para a Promoção do Património, Organização não Governamental 
de Ambiente, para o apoio a um projecto na área da reciclagem que visa a promoção das boas 

práticas, recorrendo à utilização de diversos produtos na concepção de roupas, promovendo 

assim a participação activa dos jovens na protecção do meio ambiente e uso racional dos 
recursos naturais, vem remeter-se a presente proposta de deliberação. 
 
Esta acção consiste num concurso internacional coordenado pela Vertigem APP em parceria 

com duas entidades estrangeiras (Conselho da Juventude da Galiza e Retextil Alapitvány da 

Hungria) e com o apoio da Comissão Europeia no âmbito do programa �Juventude em Acção�, e 

surge após a realização de duas anteriores edições similares de índole regional, desenvolvidas 

por esta entidade, intitulada �Reciclário� em parceria com o IPJ. 
 
Os objectivos desta iniciativa são a divulgação de métodos de reutilização racional dos resíduos, 

nomeadamente através da sua utilização em confecção de moda casual, veiculando assim uma 

acção efectiva de cidadania e de sensibilização ambiental ao nível municipal, dirigida à 

população mais jovem, promovendo paralelamente o intercambio intercultural através da sua 

dimensão Europeia. 
 
O pedido de apoio à Câmara Municipal da Marinha Grande, surge no âmbito das comemorações 

do Dia Mundial do Ambiente de 2009, onde se pretende integrar a selecção e desfile de 

trabalhos a nível nacional, no espectáculo nocturno de encerramento do Dia Mundial do 

Ambiente e Semana da Educação (5 de Junho de 2009) promovido pelo Município. Os quatro 

melhores trabalhos seleccionados na Marinha Grande, irão participar no desfile final 

internacional que será realizado a 10 de Outubro de 2009 em Santiago de Compostela. 
 
O orçamento global deste projecto é de 15000 � (montante co-financiado), e de 14948� 

(financiado pela Comissão Europeia) e contempla uma série de acções que vão deste a 

realização de três desfiles por cada país parceiro, viagens e alojamento dos participantes, 

montagem dos espaços de apresentação dos trabalhos, divulgação, etc. 
Neste sentido, é solicitado à CMMG um apoio de 1000� para custos de logística, recursos 

materiais e prémios, necessários para a realização do desfile nacional a realizar na Marinha 

Grande, e final na Galiza. 
 
Mais se informa que o sucesso da implementação da iniciativa que aqui se resume, será de 

grande importância para a Marinha Grande, pela dimensão europeia que lhe está associada e 

para a dinamização do espectáculo nocturno de encerramento da Semana de Educação/Dia 

Mundial do Ambiente. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta de apoio ao Projecto �Reclothes� e no âmbito 

das Acções de Educação e Sensibilização Ambiental (acção 2009/A/120), delibera ao abrigo 

da alínea b), do n.º 4, do artigo nº 64.º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar o apoio de 1000� para custos de logística, 
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recursos materiais e prémios, numa acção de dinamização e promoção de acções de 

sensibilização ambiental no concelho da Marinha Grande. 

 

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 entregar à CMMG, antes do recebimento do apoio 

financeiro, de declaração sob compromisso de honra em como o apoio concedido pela 

CMMG não se destina a custear despesas a suportar pela Vertigem APP através de 

capitais próprios no âmbito da candidatura deste projecto apresentada à comunidade 

europeia, atento o disposto no oficio da vertigem com o registo de entrada E/7246/2009. 

B) Fica a entidade ainda obrigada a apresentar num prazo de dois meses após o 

recebimento do apoio, um relatório de actividades do projecto, com a componente 

financeira (relatório de receitas e despesas do projecto) 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. 

C) A não apresentação da declaração referida em A) e do relatório e/com a informação 

necessária referido em B), implicará a não atribuição de outros apoios enquanto os 

mesmos não forem entregues. 

 

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. 

 

 

36 - CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE FÍSICA � ÉPOCA 2009 / 

2010 

 

 

663 - A presente informação datada de 11/09/2009, elaborada pelo Sector Desporto, dando 
conta que com evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 

preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vector de educação e formação do ser humano enquanto pessoa com vista à sua realização 

integral, reconhecendo assim a Autarquia, a importância do trabalho desenvolvido pelos 

diversos Clubes / Associações em prol da formação humana dos jovens do concelho através da 

dinamização desportiva, identificando ainda, a mais valia das mesmas na divulgação do bom 

nome da terra. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa (Anexo 21) e considerando a relevante 

importância do trabalho desenvolvido pelas Associações e Clubes Desportivos na 

promoção do desporto e formação dos jovens do nosso concelho, 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 atribuição de um subsídio no valor 
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respectivo para cada uma das entidades constantes no quadro seguinte, importância essa, 

referente à totalidade do valor para a época desportiva 2009/2010. 

 

 

CLUBE DESPORTIVO NIF 

VALOR 

TOTAL A 

ATRIBUIR 

EM 2009/2010 

VALOR A 

ATRIBUIR 

EM 2009 

VALOR A 

ATRIBUIR 

EM 2010 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA DA COMEIRA 

500787654 1.300,00 � 520 � 780 � 

CLUBE DE ATLETISMO DA 
MARINHA GRANDE 

503912530 5.000,00 � 2.000,00 � 3.000,00 � 

CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 501395369 1.200,00 � 480,00 � 720,00 � 

CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 501216049 2.702,00 � 1.080,80 � 1.621,20 � 

CENTRO RECREATIVO E 
CULTURAL DA JUVENTUDE DE 

CASAL D�ANJA 
503452840 1.000,00 �  400,00 � 600,00 � 

DESPORTIVO NÁUTICO DA 

MARINHA GRANDE 
501089721 2.750,00 � 1.100,00 � 1.650,00 � 

ESCOLA DE JUDO ESTRELA 
MARINHENSE 

501644300 4.500,00 � 1.800,00 � 2.700,00 � 

FUTEBOL CLUBE �OS 

BELENENSES� 
501124683 3.630,00 � 1.452,00 � 2.178,00 � 

GRUPO DESPORTIVO �OS 

VIDREIROS� 
500885044 2.702,00 � 1.080,80 � 1.621,20 � 

GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA 
VIEIRA 

501721983 2.702,00 � 1.080,80 � 1.621,20 � 

INDUSTRIAL DESPORTIVO 
VIEIRENSE 

501254242 15.202,00 �  6.080,80 � 9.121,20 � 

JUDO CLUBE DA MARINHA 
GRANDE 

506889955 5.000,00 � 2.000,00 �  3.000,00 � 

SOCIEDADE BENEFECIENCIA E 
RECREIO 1º JANEIRO 

501623051 250,00 � 100,00 � 150,00 � 

SOCIEDADE DESPORTIVA E 
RECREATIVA DO PILADO E 

ESCOURA 
501804218 10.404,00 � 4.161,60 � 6.242,40 � 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E 

RECREIO 1º DE MAIO 
501056467 39.290,00 � 15.716,00 � 23.574,00 � 

SPORT LISBOA E MARINHA 501219340 14.794,00 � 5.917,60 � 8.876,40 � 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 501417702 12.755,00 � 5.102,00 � 7.653,00 � 

SPORTING CLUBE MARINHENSE 501150544 30.820,00 � 12.328,00 � 18.492,00 � 
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Uma vez que a época desportiva se desenrola em dois anos civis, 2009 e 2010, o valor global 

dos subsídios respeitará essa distribuição, pelo que o valor a pagar no ano civil de 2009 diz 
respeito aos quatro (4) meses compreendidos entre o período de Setembro a Dezembro, sendo 

em 2010, pagos seis (6) meses de Janeiro a Junho inclusive. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande, delibera atribuir o valor total 

do subsidio referente à época 2009/2010, efectuando o pagamento dos valores referentes 

ao ano civil de 2009 até ao final do mês de Outubro do corrente ano, sendo o pagamento 

dos valores correspondentes a 2010 feito até ao final do mês de Março do mesmo ano. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701. 

 

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, certidões devidamente 

arquivadas na secção de contabilidade desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

37 - ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO: OPÇÃO 

GESTIONÁRIA 

 

 

O Sr. Vice-Presidente solicitou a retirada deste ponto da ordem do dia e o seu adiamento para a 
próxima reunião, uma vez que os procedimentos não estão concluídos de modo a que a Câmara 

possa deliberar. 
 
Este pedido foi aceite por todos os presentes. 
 

 

38 - RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO DE 

POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS NO MAPA DE PESSOAL 

DE 2009. 

 
 
664 - Considerando que no passado dia 3 de Setembro, foi publicado o Decreto-Lei n.º 
209/2009, que procede à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro; 
 
Considerando que os procedimentos concursais com vista à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal da câmara municipal carece, nos termos do 
disposto no artigo 9.º nº1 do citado Decreto-Lei, de deliberação do respectivo órgão executivo;  
 

Considerando que o mapa de pessoal para 2009 desta Câmara, que contém a indicação do 

número de postos de trabalho de que o Município necessita para o desenvolvimento das 
respectivas actividades, foi sujeito a deliberação desta Câmara Municipal em 22 de Dezembro 

de 2008; 
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Considerando que este número resultou do levantamento feito juntos dos serviços desta Câmara 

e das informações dos respectivos Chefes de Divisão/ gabinetes que fundamentavam esta 

necessidade; 
 
Considerando que se encontram previstos no mapa de pessoal para 2009, e não ocupados, os 

seguintes postos de trabalho, entre outros: 
- Um posto de trabalho de Técnico Superior � área de direito, no Gabinete Jurídico (GAJ); 
- Um posto de trabalho de Técnico Superior � área de direito, na Secção de Recursos Humanos 

(RH); 
- Dois postos de trabalho de Assistente Operacional no Sector de Serviços Gerais (SG); 
- Um posto de trabalho de Assistente Operacional no Sector de Infra- Estruturas de Saneamento 
(ISA); 
- Três postos de trabalho de Assistente Operacional no Sector de Infra-Estruturas de 
Abastecimento de Água (IABA); 
- Um posto de trabalho de Assistente Operacional no Sector de Espaços Verdes e Jardins (EV); 
- Dois postos de trabalho de Assistente Operacional no Sector de Higiene Urbana e Salubridade 
Pública (HIG); 
- Um posto de trabalho de Técnico Superior � área de sociologia/acção social no Sector de 

Acção Social, Saúde e Habitação (ASHAB), 
- Três postos de trabalho de Assistente Operacional no Sector da Educação (EDU); 
- Dois postos de trabalho de Assistente Operacional no Sector de Desporto (DESP); 
- Um posto de trabalho de Assistente Operacional no Sector Cultural (CUL); 
 
Considerando que no orçamento para 2009 foi contemplada verba destinada a suportar os 

encargos decorrentes do recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal para 2009; 
 

A Câmara Municipal delibera ao abrigo dos artigos 9.º nº1 do Decreto-Lei n.º 209/2009,de 

3 de Setembro que procede à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 64.º, 

n.º 7, al. d), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, promover o recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. Álvaro Pereira e Dr. José Lebre, que proferiram a seguinte declaração de 

voto: 

  

�Considerando que é a penúltima reunião deste executivo e não encontrando necessidade 

absoluta da resolução deste problema, para já, achamos nós mais correcto deixar este assunto 

para o executivo que resultar das eleições do dia 11 de Outubro.�. 





39 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezasseis de Setembro de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.065.845,93 

� (três milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco euros e noventa e três 

cêntimos). 
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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. REQ N.º 2319/09 - PC N.º 1203/98 � CASA BLOCO - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS DO GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À 

FAMÍLIA COM A REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE 

TEMPOS LIVRES PREVISTAS PARA O CORRENTE ANO 

 

3. PROPOSTA DE PARCERIA SOLICITADA PELO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE COM VISTA À INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE NA NOVA CANDIDATURA A APRESENTAR PELO 

CONSÓRCIO DO PROJECTO ESCOLA COM ESCOLHAS AO PROGRAMA 

ESCOLHAS 

 

4. PEDIDO DE APOIO DA ASURPI � CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMARINS NO 

PALCO PARA PODER REALIZAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO 

IDOSO 

 

5. VI CONCURSO DE PESCA DESPORTIVA DE MAR � CLUBE FUTEBOL «OS 

BELENENSES» 

 

6. APOIO FINANCEIRO PARA O 1.º GRANDE PRÉMIO DE MADEIRA E 

FERRO � CORRIDA DE CARROS DE MADEIRA E ROLAMENTOS EM SÃO 

PEDRO DE MOEL E MATA NACIONAL DE LEIRIA 

 

7. RALLYE CENTRO DE PORTUGAL � EDIÇÃO 2009 

 

8. �CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 04/07 (DEEM) � SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS 

 

9. VENDA DE SENHAS RELATIVAS ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

10. REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO 

PEREIRA 
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1 - REQ N.º 2319/09 - PC N.º 1203/98 � CASA BLOCO � SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA 

 

LOCAL: RUA DA BENTA � BENTA  

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO HABITACIONAL 

 

FASE: PROJECTOS DE ALTERAÇÕES DE ESPECIALIDADES 

 
 
665 - Presente processo de licenciamento n.º 1203/98, referente à Construção de Edifício 

Habitacional, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 27 de 

Setembro de 2001, ao qual foi atribuído o Alvará de Licença de Construção n.º 856/2001, de 

20/12, prorrogado através do Alvará de Obras de Construção n.º 750/2003, de 22/12 e o Alvará 

de Obras de Construção n.º 171/2004, de 27/04, referente às alterações introduzidas ao projecto 

inicial. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura inicialmente apresentado, 
aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 20 de Agosto de 2009.  
 
Presente Informação Técnica dos serviços que atesta estarem os elementos apresentados, aptos 

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

Alterações aos Projectos de Especialidades anteriormente apresentados, por se verificar 

que os mesmos continuam a garantir os pressupostos que serviram à sua anterior 

aprovação, com o condicionalismo de executar todos os arranjos exteriores que se vierem 

a verificar por necessários em consequência da realização da obra, nomeadamente 

execução do troço de ligação das águas pluviais ao colector pluvial levado a efeito pela 

Câmara Municipal em 2005, no âmbito da beneficiação das infra-estruturas da Rua 

Manuel Laranjeira Guerra.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE PARA 

SUPORTE DAS DESPESAS DO GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 

COM A REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

PREVISTAS PARA O CORRENTE ANO 

 

 
666 - Presente informação n.º 1229 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - , datada de 15/09/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro do Sport Operário 

Marinhense, datado de 23/07/2009 e com o número de registo 11030, enquanto entidade 

parceira e gestora do Projecto Escola com Escolhas/GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família) para o desenvolvimento das actividades de ocupação de tempos livres previstas para o 
corrente ano, pelo referido gabinete. 
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A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o papel desempenhado pelo 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, no que se refere não só à promoção do 

desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos jovens, fundamentais para um 

desenvolvimento saudável e socialmente integrado, como também à implementação de 

medidas que visam a reintegração de todos os jovens em situação de insucesso, absentismo 

e abandono escolar, 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 1.000,00� (mil euros) ao Sport 

Operário Marinhense, contribuinte fiscal número 501 417 702, com sede na Rua 25 de 

Abril, 30, 2430 � 313 Marinha Grande, para o desenvolvimento das actividades das 

actividades de ocupação de tempos livres previstas para o corrente ano, previstas para a 

época do Verão no âmbito do Projecto Escola com Escolhas/ Gabinete de Apoio ao Aluno 

e à Família, verba essa a retirar da rubrica A/64 do Plano de Actividades Municipais para 

o 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. 

 

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

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - PROPOSTA DE PARCERIA SOLICITADA PELO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE COM VISTA À INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE NA NOVA CANDIDATURA A APRESENTAR PELO CONSÓRCIO DO 

PROJECTO ESCOLA COM ESCOLHAS AO PROGRAMA ESCOLHAS 
 
 
667 - Presente informação n.º 1245 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED - , datada de 17/09/2009, a dar conta do pedido de adesão efectuado pelo Sport 
Operário Marinhense, datado de 23/07/2009 e com o número de registo 11030, para integração 

do Município da Marinha Grande, enquanto parceiro, na candidatura a apresentar pelo 

Consórcio do Projecto Escola com Escolhas nesta 2.ª fase. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pela equipa técnica do referido projecto no que concerne ao trabalho de 

mediação escolar e de intervenção social realizado junto dos alunos delibera no uso de 

competência prevista na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

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

de adesão enquanto parceira do Consórcio do Projecto �Escola com Escolhas�. 
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Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 � PEDIDO DE APOIO DA ASURPI � CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMARINS NO 

PALCO PARA PODER REALIZAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO 

 

 

668 - Presente Informação da Chefe de Divisão de Apoio Técnico e Logístico datada de 14 de 

Setembro de 2009, relativa ao pedido de apoio financeiro da Associação Sindical União dos 

Reformados, Pensionistas e Idosos - ASURPI. 
Este apresentou através de ofício com a data de entrada de 14 de Setembro de 2009, um pedido 
de apoio financeiro e logístico para a construção de dois camarins junto ao palco da sala de 

espectáculos daquela associação onde é possível a prática e apresentação de eventos culturais.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, e:  
Considerando que a ASURPI tem vindo a desempenhar um importante papel ao nível do 

desenvolvimento de diversas iniciativas culturais e recreativas, através da realização de 

actividades em prol da comunidade e dos seus associados, possuindo uma sala de espectáculos 

que tem vindo a ser utilizada, quer pela ASURPI, quer pelo Município. 
Considerando que a realização destes espectáculos permitem levar o teatro à comunidade do 

concelho, dando espaço à cultura e à cidadania, reforçando a divulgação do fenómeno teatral 

através da promoção do Teatro de Amadores do concelho e captando a atenção de novos 

públicos, chamando todos os cidadãos à participação colectiva.  
 
Delibera, ao abrigo da alínea a), 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 um subsídio no valor de 336,00� (Trezentos e trinta e seis euros) à 

Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos - ASURPI, contribuinte 

nº 502870419, com sede na Rua 18 de Janeiro, n.º 13, 2430-256 MARINHA GRANDE, 

com vista ao custeio de despesas relacionadas com a construção de dois camarins para o 

palco para poder realizar as Comemorações do Dia do Idoso, cuja verba se encontra 

prevista na acção 2009.A.50 do PAM/2009. 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsidio supra mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto financeiro 

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

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

parte do Município. 

 

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

apoio, 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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5 - VI CONCURSO DE PESCA DESPORTIVA DE MAR � CLUBE FUTEBOL «OS 

BELENENSES» 
 
 
669 - Presente informação datada de 14/09/2009, dando conta de um pedido de troféu 

apresentado pelo Futebol Clube «Os Belenenses», em oficio enviado à Câmara datado de 17 de 

Agosto, para apoio na realização do VI Concurso de Pesca Desportiva de Mar. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido pelo 

clube em prol do desporto no concelho, 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 atribuição de um troféu no valor de 35� (trinta e cinco euros) ao 

Futebol Clube «Os Belenenses», NIF: 501124683, para apoiar na realização do VI 

Concurso de Pesca Desportiva 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 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 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, certidões devidamente 

arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto desta autarquia. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
6 - APOIO FINANCEIRO PARA O 1.º GRANDE PRÉMIO DE MADEIRA E FERRO � 

CORRIDA DE CARROS DE MADEIRA E ROLAMENTOS EM SÃO PEDRO DE 

MOEL E MATA NACIONAL DE LEIRIA 

 

 
670 - Presente pedido de apoio financeiro do Agrupamento de Escuteiros da Marinha Grande, 
do Corpo Nacional de Escutas � Escutismo Católico Português (E/10069/2009, E/5192/2009 e 

E/11817/2008/1), Contribuinte n.º 500972052, com sede em Rua Professor Alberto Nery 

Capucho, n.º 22, 2340 MARINHA GRANDE, para a realização do 1. Grande Prémio de 

Madeira e Ferro - Prova de Corrida de Carros de madeira e rolamentos, realizada no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril na Marinha Grande, em 25 de Abril e 21 de Maio de 2009. 
 A iniciativa descrita nos ofícios enviados - documentação anexa a esta proposta de deliberação 

- teve como principais objectivos proporcionar um evento de convívio e sã competitividade 

entre escuteiros e munícipes em geral, em especial os mais jovens, bem como promover no seio 

da comunidade local o escutismo como projecto educativo de crianças e jovens para uma 
cidadania mais activa e responsável. 
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O calendário da prova foi inicialmente programado para 25 e 26 de Abril de 2009 em São 

Pedro de Moel e incluída no Calendário Nacional de Provas de 2009, na qual se esperava a 

participação de alguns dos melhores concorrentes nacionais da modalidade (vertente de 
rolamentos) na noite de 25 de Abril. 
A prova do dia 25 de Abril foi realizada entre as 17h00 e 23h00 em São Pedro de Moel, na 

descida que vai das Piscinas à Praça Afonso Lopes Vieira. Atendendo às condições 
atmosféricas, a prova de 26 de Abril foi adiada para 21 de Maio de 2009, tendo-se realizado na 
descida do caminho de acesso ao Ponto Novo, na Mata Nacional de Leiria, no dia do feriado 
Municipal. 
Ambas as provas foram muito participadas em termos de número de espectadores, tendo 
beneficiado de dois feriados de grande relevância no concelho. 
O orçamento da iniciativa ronda os 2000 euros, tendo sido solicitado apoio financeiro para 

cobrir a totalidade das despesas orçamentadas. 
O apoio financeiro destina-se assim a pagar despesas de sonorização, publicidade/informação, 

policiamento/protecção civil/logística e aluguer de equipamento de apoio/transportes. 
 
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 e desportiva cujo principal objectivo é proporcionar um 
evento de convívio e sã competitividade entre escuteiros e munícipes em geral, em especial os 

mais jovens, bem como promover no seio da comunidade local o escutismo como projecto 
educativo de crianças e jovens para uma cidadania mais activa e responsável. 
c) Dirigido à comunidade local e regional, e em especial aos mais jovens, e que se trata de um 
evento gratuito. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento desportivo, social e 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 

Agrupamento de Escuteiros da Marinha Grande, do Corpo Nacional de Escutas � 

Escutismo Católico Português, Contribuinte n.º 500972052, com sede em Rua Professor 

Alberto Nery Capucho, n.º 22, 2340 MARINHA GRANDE, para suportar despesas 

inerentes à organização do 1,º Grande Prémio Madeira e Ferro - Prova de Corrida de 

Carros de madeira e rolamentos, que decorreram integradas nas comemorações do 25 de 

Abril, nomeadamente as despesas de sonorização, publicidade/informação, 

Policiamento/Protecção Civil/Logística e Aluguer de Equipamento de Apoio/Transportes, 

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: 
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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. 

 

 
7 - RALLYE CENTRO DE PORTUGAL � EDIÇÃO 2009 

 

 

671 - Presente informação datada de 15/09/2009, dando conta de um pedido de subsídio 

apresentado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, em oficio enviado à Câmara datado de 

23 de Agosto, para a realização do Rallye Centro de Portugal nos dias 18 e 19 de Setembro 
de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da Marinha Grande em todo o país pelo Clube 

Automóvel, 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 10.000 � (dez mil euros) ao Clube Automóvel da Marinha Grande, 

NIF: 501104305, para apoiar a realização do referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 202. 

 

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 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, certidões devidamente 

arquivadas na Divisão de Acção Social, Educação e Desporto desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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8 - �CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO MUSEU JOAQUIM 

CORREIA� � CONCURSO PÚBLICO Nº 04/07 (DEEM) � SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS 

 
 
672 - Presente informação da D.E.E.M. com a refª MJ-58/09 datada de 17/09/2009, em que se 
propõe a suspensão dos trabalhos da empreitada ��CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE 

EXPOSIÇÕES DO MUSEU JOAQUIM CORREIA� à empresa �A Encosta, SA� pelo período de 120 

dias, desde o dia 19/08/2009 até ao dia 15/12/2009. 

 

A Câmara Municipal, concordando com a informação de refª MJ-58/09, que se anexa 

(Anexo 22) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera, ao 

abrigo do art.º 186.º, nº1 do DL n.º 59/99 de 2 de Março aprovar a suspensão dos 

trabalhos da empreitada ��CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO MUSEU 

JOAQUIM CORREIA� à empresa �A Encosta, SA� pelo período de 120 dias, desde o dia 

19/08/2009 até ao dia 15/12/2009. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - VENDA DE SENHAS RELATIVAS ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 
Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - datada de 
15/09/2009, a dar conta da necessidade de alterar os locais de venda de senhas relativas às 

refeições escolares, deixando a venda de ser realizada nas cantinas escolares, como até à data, 

passando a ser concentrada num único local em cada uma das freguesias, adoptando-se assim 
uma medida de prevenção à Gripe A, nos estabelecimentos de ensino do concelho. 
 
A Câmara analisou a informação anexa e, considerando que: 

 

- A concentração da venda de senhas num único local em cada uma das freguesias, fará 

com que a afluência de pessoas às cantinas escolares seja mais reduzida, diminuindo 

assim, o risco de contágio da Gripe A à comunidade escolar; 

 

- As senhas têm vindo a ser vendidas pelas cozinheiras, o que faz com que tenham um 

contacto muito próximo com as pessoas que ali se dirigem: pais, avós e outros familiares 

dos alunos, pelo que na eventualidade de serem contagiadas deixarão de trabalhar. 

Poderão ainda, ser um veículo transmissor de Gripe aos alunos, bem como o local de 

venda, cantina, ficará demasiado exposto; 

 

- Após consulta dos Agrupamentos de Escolas Guilherme Stephens e Nery Capucho, os 

directamente afectados, ambos se pronunciaram favoravelmente à venda de senhas 

apenas num único local por freguesia;   

 

- A Protecção Civil Municipal entende que a venda de senhas, apenas num único espaço 

constitui uma boa medida preventiva no contágio à Gripe A; 
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- A venda de senhas é uma competência da autarquia e não das cozinheiras, que são 

contratadas pela empresa adjudicatária de fornecimento de refeições; 

 

A Câmara Municipal toma conhecimento que a venda de senhas será realizada da 

seguinte forma: 

 

Freguesia da Marinha Grande � venda diária na Câmara Municipal, no horário 

compreendido entre as 8h30m e as 13h30m. 

 

Freguesia de Vieira de Leiria � venda na Escola da Praia da Vieira, às sextas-feiras no 

horário compreendido entre as 8h15m e as 10h. A referida venda é assegurada por uma 

funcionária da Câmara, dentro das instalações da Escola, mas fora da cantina escolar. 

 

Freguesia da Moita � venda na Junta de Freguesia da Moita às segundas e sextas-feiras, 

no horário compreendido entre as 14h e as 18h30m. 

 

Mais toma conhecimento, que na semana de 14 a 18 de Setembro, e a título excepcional, a 

venda de senhas será efectuada também nas cantinas escolares na quinta-feira, para que 

não se corra o risco de uma criança sequer ficar sem refeição. 

Durante esta semana, as senhas serão vendidas na Câmara Municipal, diariamente, num 

horário mais alargado, das 8h30m às 15h. 

 

 

10 - REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. ÁLVARO 

PEREIRA 

 

 

Na presente reunião foi entregue ao Sr. Vereador o ofício com o registo S/6977/2009, datado de 

17/09/2009, que responde ao requerimento apresentado na reunião camarária do dia 

16/07/2009. 
 
Na sequência desta resposta, o Sr. Vereador apresentou o seguinte requerimento: 
 
�Requeiro que seja informado do valor que a Câmara paga ao gabinete jurídico (exterior) 

pelos serviços prestados ao Município.� . 

 

O presente requerimento será remetido à Divisão Financeira, para resposta. 

  
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

673 - 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. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

17,15 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 Vice-Presidente 

 

 

 

A secretária da reunião 

 
 
 

 

 


