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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte de 

Agosto de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de Agosto de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 José Lebre Grácio; 
 Artur Pereira de Oliveira. 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,45 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa saiu da reunião pelas 16,30 horas, 

após a aprovação do ponto 2 dos assuntos não incluídos na ordem do dia, com a epígrafe 

�ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA 

DE LEIRIA � APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DE 

UMA AMBULÂNCIA QUE VISA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DE AGENTE DE 

PROTECÇÃO CIVIL DO CORPO DE BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO�, não tendo 

regressado. 
 

 O Sr. Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro saiu da reunião pelas 16,40 horas, 

após a aprovação do ponto 4 dos assuntos não incluídos na ordem do dia, com a epígrafe 

�TÓCANDAR � UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ANTIGA PRAÇA DO PEIXE�, não 

tendo regressado. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
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ORDEM DO DIA 

 

 

1. REQ N.º 1509/09 -  PC N.º  316/08 � JOAQUIM GOMES 

 

2. REQ N.º 1348/08 - PC N.º 177/07 � SUZETE GUERREIRO FELICIO PAULO 

 

3. REQ N.º 1907/09 - PC N.º 489/07 � JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO 

 

4. REQ N.º 1862/09� PC N.º  162/09 � PARQUE ESCOLAR E.P.E. 

 

5. REQ N.º 2013/09 � PC N.º  370/08 � CRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

6. REQ N.º 623/09 � PC N.º  370/08 � CRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

7. REQ N.º 876/09 � PC N.º  1203/98 � CASA BLOCO � SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA 

 

8. REQ N.º 2003/09 � PC N.º  89/08 � GESTELEC � GESTÃO E INVESTIMENTOS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 

 

9. REQ N.º 654/09 � PC N.º  58/03 � ANTÓNIO COSTA LEAL 

 

10. 13.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

11. FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO CÉU DE 

VELUDO � AGÊNCIA FUNERÁRIA, LDA 

 

12. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

13. PROCESSO N.º 361-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

AUMENTO DO NÚMERO DE  COMPARTES (ARTIGO 54º DA LEI DAS 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 64/2003, DE 23/08, COM AS ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 10/2008, DE 20/02) 

 

14. REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA. 

 

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

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

(DIRM) � SUSPENSÃO DE TRABALHOS. 

 

16. LOTEAMENTO DE HERDEIROS DE FRANCISCO AGOSTINHO, SITO NAS 

VERGIEIRAS 

 

17. �REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA� CONCURSO 

PÚBLICO N.º04/2008 � DIRM � SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 
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18. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR SERISUFI, INDÚSTRIA DE SERIGRAFIA 

E COMÉRCIO, LDA. DEFERIMENTO. 

 

19. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR RICARDO FILIPE SANTOS SILVA. 

DEFERIMENTO. 

 

20. EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO 

URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA. PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO. 

 

21. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE  PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO 

 

22. EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E VEDAÇÃO NA FACE ESTE DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 

02/08 � DEEM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 

 

23. MANUTENÇÃO DO RELVADO 

 

24. 21.º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA � SÃO PEDRO DE MOEL 

 

25. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A RENDAS EM 

ATRASO DE INQUILINO CAMARÁRIO, RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO 

LOPES N.º 18, CAMARNAL: ORLANDO JESUS GOMES NORTE 

 

26. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA: ANULAÇÃO DAS GUIAS N.º 6738/2, 

6742/2, 6745/2 E 6747/2, REFERENTES A ALGUNS ALUNOS DO JARDIM-DE-

INFÂNCIA DAS TRUTAS, POR FALHA DE COMUNICAÇÃO ATEMPADA 

DA AUSÊNCIA DOS MESMOS, POR PARTE DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS NERY CAPUCHO. 

 

27. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA 

PROGENITORA DA ALUNA - JOANA MARIA FONSECA - NA VALÊNCIA 

DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

 

28. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA MISERICÓRDIA DA MARINHA 

GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS TIDAS COM A AQUISIÇÃO DE 

UM LCD PARA O NOVO LAR, SITO NAS VERGIEIRAS � �LAR D. JÚLIA 

BAROSA�. 

 

29. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 

COOPERAÇÃO ATLÂNTIDA � PROJECTO �CASA DOS AFECTOS� PARA 

MANUTENÇÃO DAS SUAS ACTIVIDADES DURANTE O ANO DE 2009 
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30. REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 258 CONSTANTE NA ACTA N.º 

08/2009 COM A EPÍGRAFE: � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA 

PARA A TERCEIRA IDADE� 

 

31. PROJECTO �ABRAÇA O TARRAFAL� � PEDIDO DE PARCERIA DO 

MUNICÍPIO. 

 

32. APROVAÇÃO DA CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

AO PROJECTO � PILOTO �MEDIADORES MUNICIPAIS�, PROMOVIDO 

PELO ACIDI-ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO 

INTERCULTURAL, I.P., EM PARCERIA COM O SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE E APROVAÇÃO DA CORRESPONDENTE MINUTA DO 

PROTOCOLO A CELEBRAR. 

 

33. PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ADCA PARA O 

MERCADO ECOMIX 

 

34. PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA � APOIO AO CENTRO 

RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE DE CASAL D�ANJA � 

TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA 

 

35. APOIO FINANCEIRO À BIP - FESTA PRINCÍPIO DE ÉPOCA 

 

36. PROPOSTA PARA APOIO FINANCEIRO AO FESTIVAL DE FOLCLORE DA 

PRAIA DA VIEIRA - BIP 

 

37. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

38. CONCURSO PÚBLICO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE PARA O ANO LECTIVO 2009/2010 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

Nº 15/09 � AP/DASED/EDU � ADJUDICAÇÃO 

 

39. FRACÇÃO HABITACIONAL ANTERIORMENTE PROPRIEDADE DO 

IGAPHE EM REGIME DE PROPRIEDADE RESOLUVEL AVERBAMENTO 

TITULADO 

 

40. RESUMO DE TESOURARIA 

 

41. ATENDIMENTO PÚBLICO 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 

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

não incluídos na ordem do dia, que identificou, o que foi aceite por todos, pelo que os 

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

 
 

 Estacionamento junto ao Estádio � O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa chamou a 

atenção para a grande quantidade de camiões TIR estacionados em frente do Estádio, 

quando no local existe sinalização vertical que impede esse estacionamento. 
 

O Sr. Presidente propôs ao Sr. Vereador com o pelouro do trânsito que os serviços 

tomem nota das respectivas matrículas e que os seus proprietários sejam notificados, 

solicitando-se a actuação da P.S.P. .  
 
 

 Geminação com Salvaterra de Magos � O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa 

lamentou o facto de a Câmara Municipal da Marinha Grande não se ter feito representar 

nas comemorações levadas a efeito pela cidade geminada de Salvaterra de Magos.  
 
 


 
 
 
1 - REQ N.º 1509/09 -  PC N.º  316/08 � JOAQUIM GOMES 

 
LOCAL: RUA DE S. PEDRO DE MOEL � LOTE 6 - MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO  

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

552 - Presente projecto de arquitectura referente ao pedido de licenciamento da construção de 

edifício de habitação e comércio.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos:  

 

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

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

555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09;  

 

b) Execução dos demais arranjos exteriores junto à via pública, tidos por necessários ao 

bom acabamento da obra, a prever pelo requerente, cujo acompanhamento deverá ser 

oportunamente solicitado aos serviços técnicos desta câmara;  

 

c) A instalação da bateria de receptáculos postais domiciliários seja efectuada de acordo 

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

21/98, de 04 de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 22-E/98; 

 

d) Aquando do início da construção, após abertura das fundações, deverá o requerente 

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

implantação; 

 

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

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

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

deslocação dos serviços técnicos competentes, para verificação da sua conformidade 

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

estruturas públicas.  

 

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

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

 

Mais deliberou notificar o requerente a apresentar pedido de escavação e contenção 

periférica, nos termos do n.º 2 do Art.º 81º do Dec.-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, justificada pelas débeis 

condições do pavimento na área confinante com o lote n.º 6.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
2 - REQ N.º 1348/08 - PC N.º 177/07 � SUZETE GUERREIRO FELICIO PAULO 

 
LOCAL: RUA DA INDÚSTRIA, 6 A � BAJANCA � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR DE IDOSOS 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

553 - Presente Processo de Obras n.º 712/2002, relativo ao Licenciamento da Alteração de 

Edifício destinado a lar de idosos, aprovado por deliberações tomadas em Reuniões de Câmara 

realizadas em 12/09/2002 e 13/11/2002, ao qual foi atribuído o Alvará de Licença de 

Construção n.º 12/2003, de 28/01 e o Alvará de Licença de Utilização n.º 46/2003, de 26/02. 
 
Presente Projecto de Arquitectura relativo às alterações a levar a efeito no respectivo 

equipamento social, devidamente instruído, acompanhado dos pareceres favoráveis das 

entidades consultadas, nomeadamente da Autoridade Nacional de Protecção Civil, do Centro 

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

Marinha Grande. 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam estarem as alterações requeridas, aptas a 

merecerem aprovação.  
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 

Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de Arquitectura referente à Alteração 

de Edifício destinado a Lar de Idosos, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

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

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

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

 

2. Apresentação em igual período, dos seguintes elementos: 

 

2.1. Planta de Implantação de Arranjos Exteriores; 

 

2.2. Dois exemplares completos do Projecto de Arquitectura, devidamente assinados 

pelo técnico autor. 

 

3. Adopção de medidas que garantam as condições de salubridade dos locais de trabalho, 

previstas no Decreto-Lei n.º 243/86, de 20/08, relativamente ao espaço destinado ao 

gabinete da administração, que se apresenta sem vãos de iluminação e ventilação 

directa para o exterior. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

3 � REQ N.º 1907/09 - PC N.º 489/07 � JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO 

 
LOCAL: COMEIRA � LOTE 19 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

 
554 - Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de um Edifício Habitacional, 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 16/10/2008. 
 
Presente Informação Técnica, que atesta que os Projectos de Especialidades apresentados, se 

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

Edifício Habitacional, com os seguintes condicionalismos: 

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

ITED e Rede de Gás, conforme o Anexo I da Portaria 1110/01, de 19 de Setembro 

(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); 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

3. 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; 
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4. 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; 

 

5. 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; 

 

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

isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de utilização. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
4 - REQ N.º 1862/09� PC N.º  162/09 � PARQUE ESCOLAR E.P.E. 

 

LOCAL: RUA PROFESSOR ALBERTO NERY CAPUCHO � MARINHA GRANDE  

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ESCOLA 

SECUNDÁRIA ENG. ACÁCIO CALAZANS DUARTE) 

 

FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

555 - Presente projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação de um estabelecimento 

de ensino existente (Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte), a levar a efeito pela 

PARQUE ESCOLAR E.P.E., entidade pública empresarial, na qualidade de mandatária da 

Direcção Regional de Educação do Centro, do Ministério da Educação, no âmbito do 

Programa de Modernização das Escolas Destinadas ao Ensino Secundário.  
 
Após análise da pretensão, considerando tratar-se de uma operação urbanística promovida pela 

Administração Pública, encontrando-se assim isenta de licença, ao abrigo do n.º 1 do artigo 7.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, ficando 

apenas sujeita a parecer prévio não vinculativo da Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do 

mesmo artigo, considerando ainda os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a Câmara 

deliberou emitir parecer prévio favorável à realização da referida obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

5 - REQ N.º 2013/09 � PC N.º  370/08 � CRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

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

 

DESIGNAÇÃO: REMODELAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL 
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FASE: PROJECTO DE ARQUITECTURA (ALTERAÇÕES) 

 

Processo retirado da ordem do dia para melhor análise ao nível das infraestruturas locais. 

 

 
6 - REQ N.º 623/09 � PC N.º  370/08 � CRISTOPHE VINDEIRINHO 

 

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

 

DESIGNAÇÃO: REMODELAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL 

 

FASE: ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONSTITUTIVO DE PROPRIEDADE 

HORIZONTAL 

 

Processo retirado da ordem do dia para melhor análise ao nível das infraestruturas locais. 

 

 

7 - REQ N.º 876/09 � PC N.º  1203/98 � CASA BLOCO � SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA 

 

LOCAL: RUA DA BENTA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

APROVADO 

 

556 - 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 Auto de Vistoria relativo à vistoria realizada em 24 de Setembro de 2008, a uma das 

fracções do edifício habitacional, referindo desconformidades da mesma bem como de algumas 
das partes comuns do prédio, face ao processo de licenciamento referido. 
 
Presente projecto de alterações ao projecto de arquitectura anteriormente aprovado, dispondo 

de pareceres técnicos dos serviços, referindo que as alterações apresentadas não agravam os 

pressupostos que estiveram na base do licenciamento inicial. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação das alterações 

apresentadas, com o condicionalismo de apresentar os projectos de especialidades 

aplicáveis nos termos previstos 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, incluindo 

projecto de drenagem de águas residuais domésticas, que contemple a execução do troço 

de ligação em falta ao troço a executar pela Câmara Municipal, por forma a permitir a 

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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

8 - REQ N.º 2003/09 � PC N.º  89/08 � GESTELEC � GESTÃO E INVESTIMENTOS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 

 

LOCAL: PORTELA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 

FASE: PROJECTO DE ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

APROVADO 

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

destinado a comércio e serviços, em nome de �E. LECLERC�, a erigir em prédio urbano 
localizado na Portela, Freguesia de Marinha Grande, requerido por Gestelec � Gestão e 

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

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

Comercial, aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 15.01.2009. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

devidamente instruído, acompanhado dos pareceres Favoráveis Condicionados das entidades 

consultadas, nomeadamente da Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande e do 

Gabinete do Veterinário e ainda dos pareceres técnicos dos serviços, que atestam que as 

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

Alterações ao Projecto de Arquitectura aprovado, referente à Construção do 

Estabelecimento Comercial, nas seguintes condições: 

 

1. Garantir o cumprimento integral dos condicionalismos impostos aquando da 

aprovação do Projecto de Arquitectura anteriormente apresentado; 

 

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

Projectos de Especialidades aplicáveis nos termos previstos 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, incluindo alteração ao Projecto Segurança Contra 

Riscos de Incêndio anteriormente aprovado, acompanhado de parecer favorável 

da Autoridade Nacional de Protecção Civil, 

 

3. Apresentação em igual período, de novos elementos (peças escritas e desenhadas), 

dando cumprimento ao pareceres Favoráveis Condicionados, emitidos pela 

Autoridade de Saúde Concelhia da Marinha Grande e Gabinete do Veterinário, 

remetendo-se cópia dos mesmos ao requerentes. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. 
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9 - REQ N.º 654/09 � PC N.º  58/03 � ANTÓNIO COSTA LEAL 

 

LOCAL: RUA DA ADILIA � CASAL DOS OSSOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LOTEAMENTO  

 

FASE: RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

558 - Presente requerimento apresentado por António Costa Leal, titular do Alvará de 

Loteamento n.º 58/03, do prédio sito na Rua da Adília, Casal dos Ossos, Freguesia e Concelho 
de Marinha Grande, a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização designadamente 

passeios, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais domésticas e 

rede de drenagem de águas pluviais.  
 
Presente igualmente o Auto da Comissão de vistorias. 
 
Após análise da pretensão, do respectivo auto anexo a Câmara delibera: 

 

Aceitar a recepção provisória das obras de urbanização supra referidas, conforme auto 

anexo e mandar libertar 90% da caução efectuada nos cofres da Tesouraria desta 

Câmara Municipal, através da guia nº 447 de 17.07.2006, no valor de � 13.912,84 (treze 

mil novecentos e doze euros e oitenta e quatro cêntimos), ficando retidos os restantes 

10%, no montante de � 1.391,28 (mil trezentos e noventa e um euros e vinte e oito 

cêntimos), até a recepção definitiva das referidas obras de urbanização.  
 

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 3). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  

 


10 - 13.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 




559 - Presente proposta da 13ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
11ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 173.194,92 euros nos 
reforços e de 173.194,92 euros nas anulações; 
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11ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 13.025,00 euros 
nos reforços e de 30.025,00 euros nas anulações.  
11ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 114.375,12 euros 
nos reforços e de 119.405,12 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

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

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

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 13ª 

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 unanimidade. 




11 - FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO CÉU DE 

VELUDO � AGÊNCIA FUNERÁRIA, LDA 
 

 

560 - Tendo sido entregue uma candidatura ao Fundo Finícia referente a um projecto de 
instalação de uma Agência Funerária, deve a Câmara emitir Parecer sobre o mesmo, nos 

termos do art. 3º do Anexo II (Procedimentos de Trabalho e articulação entre os Parceiros) 

do Protocolo. 
 
Para esse efeito anexa-se cópia do respectivo Formulário de Candidatura. (ANEXO 1) 

 
 

A � PROJECTO 

O projecto visa a abertura de um estabelecimento (Agência Funerária) no Centro da 

Marinha Grande (Rua do Montepio nº 12). 

Destina-se à prestação de serviços fúnebres e venda de artigos relacionados, mas também 

ao aluguer do veículo fúnebre a outras Agências. 

De acordo com os Promotores, pretende-se �proporcionar ao concelho da Marinha Grande 

uma melhoria de serviços, uma vez que para uma população de cerca de 50.000 

habitantes, existem apenas duas funerárias a prestar serviço�. 

Propõem-se criar dois postos de trabalho (um sócio-gerente e um agente funerário). 

 

B � PROMOTORES 

A empresa tem dois sócios, com idades de 24 e 33 anos, e que têm alguma experiência no 

ramo. 

Indicam ambos residência no Concelho da Batalha. 

 

C � INVESTIMENTO 
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O investimento global é de 29.854,20 �, sendo que 22.500,00 � referem-se à aquisição de 

um carro funerário, e o restante à aquisição do equipamento necessário ao funcionamento 

do estabelecimento. 

 

D � FINANCIAMENTO 

Os Promotores solicitam um financiamento do Fundo Finícia de 24.854,20 �, sendo o 

restante assegurado por Capitais Próprios (5.000,00 �).  

Em caso de aprovação competirá à Câmara a atribuição de um subsídio correspondente a 

20 % do valor solicitado (4.970,84 �), o qual, tendo em conta que se trata de investimento 
realizado no Centro Tradicional e que cria dois postos de trabalho, assume a característica 

de subsidio a fundo perdido. 

 

D � PARECER 

De acordo com o Protocolo (Anexo II � Procedimentos de Trabalho e articulação entre os 

Parceiros, art. 3º), o Parecer da Câmara consiste na verificação do enquadramento e das 

condições de acesso e de elegibilidade constantes dos seguintes pontos das Normas e 

Condições de Acesso: 

- Art. 2º: Âmbito de aplicação: 

1) o Fundo aplica-se à área geográfica do Concelho da Marinha Grande e a 

projectos nos sectores da indústria, comércio, turismo, construção ou serviços. 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

3) Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da actividade, 

nomeadamente ter a situação regularizada em matéria de licenciamento. 

7) Terem ou criarem com o projecto estabelecimento estável no concelho de 

Marinha Grande 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

2) Efectuarem o investimento objecto de financiamento pelo Fundo no concelho 

de Marinha Grande; 

4) No caso de serem previstas obras de remodelação e/ou adaptação, 

apresentarem com o pedido de apoio o licenciamento das mesmas, ou certidão 

de isenção do licenciamento, emitido pelo Município; 

5) Apresentarem características inovadoras ou de certa forma diferenciadoras 

face às empresas instaladas no concelho ou na região. 

 

Assim, a Câmara Municipal da Marinha Grande considera:  

- Art. 2º: Âmbito de aplicação: 

O Projecto cumpre o disposto neste artigo, já que se trata de uma empresa com sede 
no Concelho da Marinha Grande e se enquadra no sector dos serviços 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

Anexa-se informação dos Serviços competentes da Câmara, atestando que a 

empresa tem a situação regularizada em matéria de licenciamento. (ANEXO 2) 
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Confirma-se a abertura de estabelecimento estável no Concelho, concretamente na 

Rua do Montepio nº 12, na Marinha Grande. 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

O investimento é realizado no concelho da Marinha Grande 

Não estão previstas obras de remodelação/adaptação no estabelecimento (apenas a 

dotação do mesmo com o equipamento necessário).  

Não se tratando de um projecto marcadamente inovador, considera-se que tem 
características diferenciadoras e de interesse para o Concelho, já que se trata de 

empresários jovens e que estão a investir no Centro Tradicional da Marinha 

Grande.   

Nestes termos, a Câmara Municipal da Marinha Grande, ao abrigo da competência 

conferida pelo art. 3º do Anexo II (Procedimentos de Trabalho e articulação entre os 

Parceiros) do Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo Finícia, delibera emitir 

PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DO PROJECTO CÉU DE VELUDO � 

AGÊNCIA FUNERÁRIA, LDA, devendo este parecer ser comunicado aos restantes 

Parceiros do Fundo. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Maria Fernanda Cerejo Esequiel Franco, solicita autorização para revestimento e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2124 do cemitério da Marinha Grande � 

registo de entrada nº E/9181/2009 de 07 de Julho; 

 

- Graciete de Jesus Gomes Ruivo, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 940 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/9945/2009 de 20 de Julho. 

 

Considerando que: 
  

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

Câmara Municipal; 
 

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

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

Regulamento citado); 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 - PROCESSO N.º 361-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

AUMENTO DO NÚMERO DE  COMPARTES (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL � LEI N.º 91/95, DE 02/09, NA REDACÇÃO DADA 

PELA LEI N.º 64/2003, DE 23/08, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 

LEI N.º 10/2008, DE 20/02) 

 
 
562 - Presente Informação n.º 17/JA/09, de 12/08/09; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 18 de Maio 

de 2009; 
Presente requerimento n.º 1221/2009 de Daniela Teixeira Serrano, solicitadora; 

Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 542 

da freguesia da Moita; 
Presente fotocópia simples de certidão da Conservatória de Registo Predial de Alcobaça 

referente ao prédio rústico descrito sob o n.º 704 da freguesia da Moita; 
Presente Planta de Localização, na qual delimita a área correspondente ao prédio; 
Presente fotografias do prédio rústico, obtidas pelos Serviços de Fiscalização Municipal 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 
considerando que:  
 
a) Daniela Teixeira Serrano, solicitadora, com domicílio profissional na Rua da Seixeira, n.º 2, 

freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, na qualidade de representante de herdeiros de 
Raul Rodrigues, vem requerer à Câmara Municipal, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 91/95, 

de 02 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20/02 (Lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal), a 

emissão de parecer favorável à partilha mortis causa de ¾ do prédio rústico sito em Salgueiro, 

inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 542, freguesia da Moita, concelho da Marinha 

Grande, descrito na Conservatória de Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 704 da freguesia da 
Moita, a favor de duas herdeiras, na proporção de ¼ e 2/4, declarando que de tal negócio não 

resultará o parcelamento físico do prédio.   
 

b) O prédio em causa tem uma área de 2730 m2 e é composto por vinha e terra de semeadura.   
 
c) 3/4 do prédio rústico será objecto de partilha mortis causa, a favor de duas herdeiras de Raul 
Rodrigues, na proporção de ¼ e 2/4, de acordo com o requerimento n.º 1221/2009, apresentado 
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na S.O.P. desta Câmara Municipal, originando tal negócio jurídico um aumento do número de 
compartes. 
 

d) De acordo com o n.º 1 do artigo 54º da Lei das áreas urbanas de génese ilegal � a celebração 

de actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição 

de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de 

parecer favorável da Câmara Municipal�. 

 

e) A Lei das AUGI foi alterada em Agosto de 2003 e visa limitar o crescimento das operações 

de loteamento clandestino que se verificavam principalmente junto aos grandes centros 
urbanos. 
 
f) Ora, facto é que a actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer 

desfavorável o facto de o negócio visar ou dele resultar parcelamento físico em violação ao 

regime legal dos loteamentos urbanos. 
 
g) Face ao acima exposto e atentos todos os elementos carreados ao processo não resultam 

indícios de a situação em análise configurar uma situação de fuga ao regime jurídico dos 

loteamentos. 
 
Delibera, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos do 

preceituado no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º10/2008, 

de 20/02, emitir parecer favorável à celebração do negócio jurídico que originará o 

aumento do número de compartes, mais concretamente à partilha mortis causa de ¾ do 

prédio rústico composto por terra de semeadura e vinha, com a área de 2730 m2, sito em 

Salgueiro, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial 

rústica sob o n.º 542 da freguesia da Moita, descrito na Conservatória de Registo Predial 

de Alcobaça sob o n.º 704 da referida freguesia, a favor de dois sujeitos, na proporção de 

¼ e 2/4.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





14 - REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA. 




563 - Presente requerimento apresentado pela empresa Construções Pragosa, SA, pelo qual 

solicita autorização para a prestação de caução apenas pela diferença entre os trabalhos a mais e 

a menos aprovados, aproveitando o remanescente da garantia inicial. 
 
Através de deliberação de 20 de Maio de 2009, foram aprovados trabalhos a mais no valor de 

133.737,17 euros e trabalhos a menos no montante de 29.259,06 euros. 
 
A aprovação de trabalhos a menos, reportados ao contrato inicial, possibilitaria ao co-
contratante promover a redução proporcional da garantia prestada. A utilização dessa 

componente da garantia como forma de garantir uma parte dos trabalhos a mais adjudicados 
conforma-se com a exigência legal e respeita os propósitos da lei. 
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Assim, a Câmara Municipal delibera autorizar a prestação de garantia pela diferença 

entre os trabalhos a mais e os trabalhos a menos, aprovados por deliberação camarária, 

de 20 de Maio de 2009, aproveitando o remanescente da garantia inicial prestada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

15 - �REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA� � CONCURSO PÚBLICO N.º 03/07 (DIRM) � SUSPENSÃO 

DE TRABALHOS. 

 
 

564 - Presente informação da DOPU com a ref. IA -21/09, que se anexa, propondo a suspensão 

dos trabalhos relativos à empreitada �Reabilitação da Ribeira das Bernardas � Troço1 - 
Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 03/07 (DIRM)�, suspensão essa que 

decorre da não disponibilização das parcelas que, fazendo parte integrante da área de 

intervenção, ainda não se encontram disponíveis para o efeito, não sendo possível dar 

continuidade aos trabalhos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação técnica com a ref.ª IA � 

21/2009 anexa (Anexo 4), que aqui se dá por integralmente transcrita, delibera aprovar a 

suspensão total dos trabalhos relativos à Empreitada �Reabilitação da Ribeira das 

Bernardas � Troço1 - Montante de Casal de Malta� � Concurso Público n.º 03/07 

(DIRM),adjudicada à empresa Construções Pragosa S.A., por um período de 61 dias � 

sessenta e um dias. 

O auto de suspensão tem início no dia 1 de Agosto e termo no dia 30 de Setembro de 2009, 

de acordo com o artigo 186.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

16 - LOTEAMENTO DE HERDEIROS DE FRANCISCO AGOSTINHO, SITO NAS 

VERGIEIRAS 
 

 

565 - Presente deliberação da Câmara Municipal com o n.º 605, de 18 de Setembro de 2008, 

relativa ao processo identificado em epígrafe e que aqui se dá para todos os efeitos, como 

integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
 
- A Câmara pretende cumprir o acordo de cedência e permuta constante da deliberação n.º 2999 

de 16 de Setembro de 1992, o que implica o compromisso de executar o arruamento em 
impasse que constitui o prolongamento da Rua Fernando Pessoa facto que, por lapso, não ficou 

expresso no texto daquela deliberação de 18-09-2008. 
 
- Por força do Código dos Contratos Públicos, compete à Câmara, como entidade adjudicante, 

da empreitada em causa, assegurar todos os elementos necessários à boa execução da solução 

em obra, o que significa que deve assegurar que todos os projectos respeitem as condições 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 20/08/2009 

Acta n.º 19 

 

 19 

técnicas impostas pela legislação actualmente em vigor para a realização de empreitadas de 

obras públicas. 
 
- A compatibilização das infra-estruturas existentes com aquelas a executar pela Câmara fica 

melhor assegurada por projectos elaborados ou coordenados pelos serviços internos da Câmara, 

ficando assim afastadas eventuais discrepâncias (ou erros de projectos) entre as soluções 

apresentadas pelos particulares e as infra-estruturas físicas já existentes. 
 
A Câmara delibera, ao abrigo do previsto nos artigos 147.º e 140.º n.º 1, ambos do CPA-

Código do Procedimento Administrativo, alterar, parcialmente, aquela sua deliberação  

n.º 605, de 18 de Setembro de 2008 nos seguintes termos: 

 
1. No 3.º parágrafo, onde se lê - �Por deliberação n.º 2999, de 16 de Setembro de 1996, 

e em resultado de uma reunião com os proprietários dos terrenos envolvidos na 

negociação, no dia 5 de Junho do mesmo ano, ficou acordado que a cedência e 

permuta dos terrenos seja efectuada como a seguir se transcreve:�-  

deve ler-se  

- �Por deliberação n.º 2999, de 16 de Setembro de 1992, e em resultado de uma 

reunião com os proprietários dos terrenos envolvidos na negociação, no dia 5 de 

Junho do mesmo ano, ficou acordado que a cedência e permuta dos terrenos seja 

efectuada como a seguir se transcreve:� 

 

2. No 5.º parágrafo, onde se lê � �Na parcela pertencente a Raul Agostinho da Silva e 

Outros, não foram administrativamente formalizadas as cedências e reformulação 

fundiária, ainda que tenham sido fisicamente executadas todas as infra-estruturas a 

que a Câmara se obrigou na deliberação de 16 de Setembro de 1996. �  

deve ler-se  

- �Na parcela pertencente a Raul Agostinho da Silva e Outros, não foram 

administrativamente formalizadas as cedências e reformulação fundiária, faltando 

ainda executar o impasse a Norte da Rua Fernando Pessoa para concluir a 

execução de todas as infra-estruturas a que a Câmara se obrigou na deliberação de 

16 de Setembro de 1992.� 

 

3. No 8.º parágrafo, onde se lê � �Deverá apresentar projecto e respectivo orçamento 

das obras de urbanização previstas no projecto, nomeadamente de arruamentos 

viários, pedonais e estacionamentos, com referenciação dos espaços destinados aos 

equipamentos de limpeza pública e arranjos exteriores respeitantes aos espaços 

verdes e de utilização colectiva com respectivo projecto de rega, se necessário.� � 

deve ler-se   

- �Deverá apresentar projecto das infra-estruturas de Gás e respectivo orçamento, 

sendo elaborados pela Câmara Municipal os restantes projectos de obras de 

urbanização, nomeadamente projecto de arruamentos viários e áreas pedonais, 

rede de abastecimento de água, rede de esgotos e águas pluviais, rede de 

abastecimento de energia e telecomunicações.� 

 

A presente deliberação produz efeitos retroactivos à data da deliberação ora alterada � 18 

de Setembro de 2008 � conforme previsto no art.º 145.º n.ºs. 1 e 3, do mesmo CPA, por ser 

favorável aos interessados  e não estarem em causa direitos ou interesses indisponíveis. 

 

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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17 - �REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA� CONCURSO 

PÚBLICO N.º 04/2008 � DIRM � SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 

 

566 - Presente informação da DIRM com a ref. smv/026/09, que se anexa (Anexo 5), propondo 
a suspensão dos trabalhos na empreitada �Requalificação do Largo da Capela da Moita� 

adjudicada à firma Lenaprédio, Lda., uma vez que ainda não foram concretizadas as cedências 

de terrenos por parte dos particulares. 
 
A Câmara depois de apreciar os documentos, e atendendo ao exposto delibera aprovar a 

suspensão dos trabalhos da empreitada �Requalificação do Largo da Capela da Moita� 

adjudicada à firma Lenaprédio, lda, por um período de 30 dias. 

O auto de suspensão é válido do dia 1 de Agosto ao dia 30 de Agosto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR SERISUFI, INDÚSTRIA DE SERIGRAFIA E 

COMÉRCIO, LDA. DEFERIMENTO. 
 
 
567 - Presente requerimento apresentado por Serisufi, Indústria de Serigrafia e Comércio, Lda., 
através do qual solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 10/2009/MAC, de 21 de Julho, na qual se apreciam os factos 

invocados pela requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar a requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 10/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 6) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar a requerente, Serisufi, 

Indústria de Serigrafia e Comércio, Lda., NIPC 502 997 737, no valor de duzentos e trinta 

e quatro euros e setenta e dois cêntimos, mediante a apresentação do respectivo recibo 

comprovativo da despesa, na medida em que se encontram reunidos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de acordo com o 

artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
19 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR RICARDO FILIPE SANTOS SILVA. 

DEFERIMENTO. 
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568 - Presente requerimento apresentado por Ricardo Filipe Santos Silva, através do qual 

solicita indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 11/2009/MAC, de 22 de Julho, na qual se apreciam os factos 
invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

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

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 

Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 11/2009/MAC, que fica 

anexa (Anexo 7) e se dá por reproduzida, delibera indemnizar o requerente, Ricardo 

Filipe Santos Silva, no valor de cinquenta euros, mediante a apresentação do respectivo 

recibo comprovativo da despesa, na medida em que se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

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

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

31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO 

URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO 

DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. 

PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO. 

 
 
569 - Em 30 de Julho de 2009, foi publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 146, a 

declaração de utilidade pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de 

uma parcela de terreno com 294 m2, que se anexa. 
 
No prazo de 15 dias a contar dessa publicação deve a entidade expropriante apresentar proposta 
de montante indemnizatório ao expropriado (artigo 35º, n.º 1, do Código das Expropriações). 
 
Considerando que através de avaliação efectuada por perito da lista oficial a parcela 

expropriada foi avaliada em 3.135,00 euros, (relatório de 14 de Fevereiro de 2009). 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64º, n.º 7, alínea d), da Lei 

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

artigo 35º, n.º 1, do Código das Expropriações, propor ao expropriado, José António 

Quiaios, através de ofício registado com aviso de recepção, a atribuição de uma 

indemnização no valor de 3.135,00 euros (três mil, cento e trinta e cinco euros), nos 

termos do relatório de avaliação do perito da lista oficial, que se dá por reproduzido e se 

anexa (Anexo 8). 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
21 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE  PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 

REPOUSO 
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570 - Presente Informação, da Divisão de Apoio Técnico, de 30 de Julho de 2009, na qual se 

informa que para a realização da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso é necessária 

uma parcela de terreno identificada em planta anexa.                
 
A parcela de terreno necessária é parte do prédio rústico inscrito na respectiva matriz predial 

sob o n.º 10075, sito na freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Não tendo sido possível chegar a acordo com os proprietários, torna-se necessário iniciar o 

processo de expropriação seguindo os trâmites previstos no Código das Expropriações em 

vigor. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera solicitar ao perito da lista oficial Sr. Eng. Dionísio 

da Silva Rodrigues, a avaliação da parcela de terreno a expropriar identificada na planta 

de localização, com uma área global de 2.687 metros quadrados, a desanexar do prédio 

rústico não descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, e inscrito 

na respectiva matriz predial rústica sob o n.º 10075, a favor de Ermelinda Lopes da Silva 

Grosso (1/2) e de Cabeça de Casal da herança de António de Sousa Grosso (1/2), para 

execução da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso, nos termos do artigo 10º, n.º 

4, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
22 - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E VEDAÇÃO NA FACE ESTE DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 02/08 � 

DEEM. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 
 
 
571 - Foi deliberado retirar este processo da ordem do dia, para melhor análise por parte dos 

técnicos, designadamente da DOPU (Arqt.ª Paisagista), da solução a adoptar: execução de 

muro ou gradeamento. 
Os Srs. Vereadores Artur de Oliveira e Dr. João Marques Pedrosa foram incumbidos pelo Sr. 

Presidente de acompanhar esta análise. 
 
 
23 - MANUTENÇÃO DO RELVADO 

 
 
572 - Presente informação datada de 22/07/2009, dando conta de um pedido de subsídio 

apresentado pela Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, em oficio enviado à 

Câmara datado de 18 de Maio, para a realização da habitual manutenção do relvado do clube 

no final da época desportiva. 
 

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 um subsídio no valor de 450 � (quatrocentos e cinquenta euros) à, 

Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, NIF: 501804218, para apoiar a 

realização da manutenção do relvado. 
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A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 208. 

 

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. 

 

 

24 - 21.º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA � SÃO PEDRO DE MOEL 
 
 
573 - Presente informação datada de 06/08/2009, dando conta de um pedido de subsídio 

apresentado pelo Sport Operário Marinhense, em oficio enviado à Câmara datado de 16 de 

Julho, para a realização do 21.º Torneio de Voleibol de Praia � São Pedro de Moel nos dias 
21, 22 e 23 de Agosto de 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e considerando o trabalho desenvolvido em prol 

da modalidade e da divulgação da localidade em todo o país pelo Clube, 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 2500 � 

(dois mil e quinhentos euros) ao, Sport Operário Marinhense, NIF: 501417702, para 

apoiar a realização do referido evento. 

  
A verba encontra cabimentação favorável na rubrica 06/040701, Acção 2009 / A / 197 

 

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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25 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A RENDAS EM 

ATRASO DE INQUILINO CAMARÁRIO, RESIDENTE NA RUA ANTÓNIO LOPES 

N.º 18, CAMARNAL: ORLANDO JESUS GOMES NORTE 
 
 
574 - Presente informação n.º 1036 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED- datada de 05/08/09, a dar conta do interesse manifestado pelo inquilino acima 
mencionado em regularizar a dívida, referente a rendas que se encontram por liquidar, a partir 

de Setembro do corrente ano. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista nas 

alíneas 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 o pagamento da dívida, 

no valor de 1912,18� (mil novecentos e doze euros e dezoito cêntimos), fraccionado em 36 

prestações mensais, da seguinte forma: 

 - Mensalmente, o inquilino deverá efectuar o pagamento do acordo de regularização de 

dívida, no valor de 53,37�, acrescido do valor da renda actual. 

 
Mais delibera que os respectivos valores a pagar, entrem em vigor, a partir do próximo 

mês de Setembro do corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
26 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA: ANULAÇÃO DAS GUIAS N.º 6738/2, 

6742/2, 6745/2 E 6747/2, REFERENTES A ALGUNS ALUNOS DO JARDIM-DE-

INFÂNCIA DAS TRUTAS, POR FALHA DE COMUNICAÇÃO ATEMPADA DA 

AUSÊNCIA DOS MESMOS, POR PARTE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NERY 

CAPUCHO. 
 
 
575 - Presente informação interna n.º 1037 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 05/08/2009, a dar conta da necessidade de se proceder à anulação das guias n.º 

6738/2, 6742/2, 6745/2 e 6747/2, referentes aos valores de comparticipação familiar fixados e 

correspondentes ao mês de Julho de alguns alunos do Jardim-de-Infância das Trutas. 
 
Na origem de tal necessidade está o facto de o referido Agrupamento não ter comunicado 

atempadamente ao Município que os alunos em causa só frequentaram o prolongamento de 

horário, até ao dia 9 de Julho. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando a omissão de comunicação 

atempada do Agrupamento de Escolas Nery Capucho relativamente ao términus do 

prolongamento de horário dos alunos do Jardim-de-Infância das Trutas, indicados na 

informação anexa (Anexo 9), 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, autorizar a anulação das guias n.º 6738/2, 6742/2, 6745/2 e 

6747/2, respectivamente no valor unitário de 63,47� (sessenta e três euros e quarenta e 

sete cêntimos), 3,63� (três euros e sessenta e três cêntimos), 3,63� (três euros e sessenta e 

três cêntimos) e finalmente no valor 45,34� (quarenta e cinco euros e trinta e quatro 

cêntimos), respeitantes ao mês de Julho do corrente ano. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

27 - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROGENITORA 

DA ALUNA - JOANA MARIA FONSECA - NA VALÊNCIA DE PROLONGAMENTO 

DE HORÁRIO 
 

 

576 - Presente informação interna n.º 1016 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, 

datada de 30/07/2009, a dar conta da necessidade de se proceder à devolução do valor da 

comparticipação familiar pago indevidamente pela encarregada de educação da aluna Joana 
Maria Fonseca, no período compreendido entre 13 de Janeiro a 8 de Março do corrente ano. 
 
Mais se informa que a referida encarregada de educação entregou no Agrupamento de Escolas 

Guilherme Stephens, declaração datada de 22 de Março do corrente, a justificar a falta de 
comparência desta na valência de prolongamento de horário, por motivo de doença, sem que tal 

tenha sido transmitido atempadamente ao Sector de Educação do Município da Marinha 

Grande. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que: 

 A encarregada de educação da aluna, Joana Maria Fonseca, pagou o valor 

da comparticipação familiar correspondente ao período de tempo em que 

Joana Maria Fonseca não compareceu; 

 Justificou devidamente, através de declaração, junto do Agrupamento de 

Escolas Guilherme Stephens, o motivo da ausência desta; 

 O Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, não transmitiu 

atempadamente ao Sector de Educação a justificação apresentada pela 

encarregada de educação, tendo somente enviado a 24 de Junho, as fichas 

de justificação de faltas dadas pela referida aluna, 

 Nos termos do ponto 7, do Regulamento de Funcionamento da 

Componente de Apoio à Família, na Valência de Prolongamento de 

Horário, aprovado em reunião de câmara, datada de 16 de Julho de 2009, 

para o ano lectivo de 2009/2010:�Fica isento do pagamento da mensalidade 

o aluno que falte mais de 15 dias, durante o mês, desde que essa falta seja 

devidamente justificada, por motivo de doença.� 

 

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, 

autorizar a restituição do valor da comparticipação familiar pago indevidamente pela 

encarregada de educação, com o número de identificação fiscal 205 537 766, a partir do 

dia 13 de Janeiro até ao final desse mês (guia n.º 335/2, com data de 26/01/2009), bem 

como a restituição do valor total da comparticipação paga em Fevereiro de 2009, através 

da guia n.º 1386/2, de 20/02/2009). 
 

Mais delibera que a mensalidade referente ao mês de Março do corrente ano, no valor 

unitário de 18,14� seja paga na integralidade pela encarregada de educação da aluna 

Joana Fonseca, uma vez que o pagamento da comparticipação familiar deve ser feito 

entre o dia 8 e o dia 15 de cada mês e a aluna em causa retomou a frequência escolar, a 

partir de 8 de Março. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

28 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA MISERICÓRDIA DA MARINHA 

GRANDE PARA SUPORTE DAS DESPESAS TIDAS COM A AQUISIÇÃO DE UM 

LCD PARA O NOVO LAR, SITO NAS VERGIEIRAS � �LAR D. JÚLIA BAROSA�. 
 
 

577 - Presente informação n.º1030/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED-, datada de 04/08/09, referente a pedido de apoio financeiro, efectuado pela Santa 
Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para suporte das despesas tidas com a aquisição de 

um LCD para as instalações do novo lar, construído nas Vergieiras e designado por �Lar D. 

Júlia Barosa�. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à importância sócio económico 

resultante da instalação de um novo lar no concelho da Marinha Grande delibera no uso 

de competência prevista na alínea a) 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 899,00� (oitocentos e noventa e nove euros), previsto na 

rubrica A/55 do Plano de Actividades Municipais para 2009, à Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha Grande, sediada em Rua das Colmeias, 12 � Forno da Telha, 

com o número de contribuinte 500 892 113, para fazer face aos custos tidos com a 

aquisição do referido LCD, para o novo lar. 

 

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. 

 

 

29 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 

COOPERAÇÃO ATLÂNTIDA � PROJECTO �CASA DOS AFECTOS� PARA 

MANUTENÇÃO DAS SUAS ACTIVIDADES DURANTE O ANO DE 2009 
 
 
578 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - 
datada de 29/07/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro solicitado pela Associação 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, para o Projecto Casa dos Afectos, ao Município da 

Marinha Grande, em 22 de Janeiro de 2009, através de ofício que se apensa, para fazer face às 

despesas inerentes ao funcionamento do referido projecto, durante o ano de 2009. 
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A Câmara analisou a informação anexa e, considerando o trabalho meritório 

desenvolvido pelo referido projecto, cujo objectivo visa atenuar as dificuldades 

emocionais e de aprendizagem das crianças e jovens carenciados do concelho, os quais 

tem vindo a acompanhar, com vista ao seu desenvolvimento psicossocial e à aquisição de 

competências pessoais e sociais dos mesmos, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do 

art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de � 8.250,00 (oito mil duzentos 

e cinquenta euros), à Associação Desenvolvimento e Cooperação Atlântida � Projecto 

Casa dos Afectos � com o contribuinte fiscal nº 503 482 650, com sede na Rua do Sol, nº 45 

� Ordem, 2430-157 Marinha Grande; valor esse a retirar da rubrica A/213 do PAM/2009. 

 

Mais se informa, que a referida entidade 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. 

 

 

30 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 258 CONSTANTE NA ACTA N.º 08/2009 

COM A EPÍGRAFE: � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA 

A TERCEIRA IDADE� 
 
 
579 - Presente informação n.º 989 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED- 
datada de 27/07/2009, a dar conta da necessidade de revogar a deliberação número 258, de 09 

de Abril de 2009, devido ao facto da referida atribuição de subsídio ao Industrial Desportivo 

Vieirense, já ter sido anteriormente deliberada em reunião de câmara, datada de 26/03/2009. 
 

A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à existência de duas deliberações 

que versam sobre a atribuição de subsídio à mesma entidade e com o mesmo fim, delibera 

nos termos do artigo n.º 140 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

decreto-lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 

n.º 6/96, de 31 de Janeiro, revogar a deliberação n.º 258, constante na acta n.º 08/2009, 

tomada em 9 de Abril de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

31 - PROJECTO �ABRAÇA O TARRAFAL� � PEDIDO DE PARCERIA DO 

MUNICÍPIO. 

 
 

580 - Presente o Regulamento do Projecto �Abraça o Tarrafal�, que abaixo se transcreve, 

dinamizado por trabalhadores da Câmara Municipal da Marinha Grande e outros cidadãos que 

a ele se queiram associar, com o objectivo de prestar apoio solidário às crianças da Escola 

Primária e Jardim de Infância de Cabeça Carreira, no Tarrafal, município de Cabo Verde, 

geminado com a Marinha Grande. 
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No âmbito deste projecto está a ser desenvolvida uma campanha solidária, entre 1 de Julho e 31 
de Agosto de 2009, com vista à angariação de material escolar a entregar aos 300 alunos da 

escola do 1º Ciclo de Cabeça Carreira, no próximo mês de Setembro. Esta primeira iniciativa 

conta com a colaboração das Juntas de Freguesia do concelho, de superfícies comerciais da 

Marinha Grande e Vieira de Leiria e de órgãos de comunicação social locais e regionais. 
 
Acresce o intento de enviar e prestar outro tipo de apoios à comunidade educativa do Tarrafal, 

que se descrevem no Regulamento transcrito abaixo. 
 

�Projecto �Abraça o Tarrafal� 

 
Preâmbulo 

 
 
O projecto �Abraça o Tarrafal� é, sobretudo, um projecto que visa promover, não apenas o 

apoio solidário dos trabalhadores da Câmara Municipal da Marinha Grande às crianças da 

escola e jardim de infância de Cabeça Carreira, no Tarrafal mas, também de todas as entidades 

que, individual ou colectivamente a este se queiram associar. 
 
Trata-se de um projecto que se inscreve nos �Objectivos de Desenvolvimento do Milénio� 

definidos pela Organização das Nações Unidas, em 2000, quando em Assembleia Geral, 189 
dos seus países membros, perante o agravar das desigualdades sociais e do alastrar da fome e 

da pobreza em todo o mundo e, em particular, nos países em desenvolvimento, decidiram 

estabelecer o ano de 2015 para atingir um conjunto de 8 objectivos, dos quais se destaca aquele 
que visa garantir que, até aquele ano, todas as crianças, de ambos os sexos, terminam um ciclo 

completo de ensino primário. 
 
O projecto �Abraça o Tarrafal� nasce na sequência de uma visita promovida pela Casa de 
Pessoal dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Marinha Grande, ao município do Tarrafal, 

na Ilha de Santiago � Cabo Verde, com o qual a Câmara Municipal da Marinha Grande 

celebrou um acordo de geminação e de cooperação intermunicipal.  
 
Durante o período da visita, que contou com o apoio inestimável da própria Câmara Municipal 

do Tarrafal, foi possível conhecer vários locais da Ilha de Santiago e, em particular do concelho 

do Tarrafal, entre os quais a escola básica e jardim de infância de �Cabeça Carreira� na 

Comunidade de Chão Bom. 
 
Nesta escola, que não possui energia eléctrica, situada numa das zonas mais carenciadas do 

concelho, constatam-se enormes dificuldades com que pais e professores se debatem. Contudo 
e, apesar dos enormes obstáculos, constata-se, também, o enorme empenho e dedicação com 

que todos se entregam, para facultar às suas crianças uma educação adequada que os ajude a 

construir e melhorar o seu futuro.   
 
Associado a esta escola encontra-se um Jardim de Infância que, também ele, se debate 

diariamente para poder fornecer uma refeição quente (almoço) às suas cerca de 50 crianças, o 

que na grande maioria dos dias se torna uma tarefa impossível dada a carência sentida de 

produtos alimentares, limitando-se ao fornecimento de um lanche.  
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Para além das dificuldades referidas, a escassez de material didáctico e brinquedos para as 

crianças poderem desenvolver uma aprendizagem harmoniosa e sustentada é outro dos 

obstáculos sentidos. 
 
Na escola primária, todos os anos se repetem grandes dificuldades por parte das famílias e da 

comunidade, dados os diminutos rendimentos que auferem, para garantir a todas as crianças 

(cerca de 300) o material escolar básico para o ano lectivo, tal como caderno, lápis, canetas, 

borracha, marcadores, lápis de cor, afiadeira, livro, etc. 
 
Depois desta visita a este estabelecimento de ensino do Tarrafal, o Professor Pedro Gomes, 
Coordenador do Pólo Educativo ao qual pertence a escola, convidou oficialmente a Casa de 

Pessoal a �apadrinhar� o mesmo, ajudando-o em tudo o que fosse possível, dado que sendo tão 

grandes e profundas as carências, toda a ajuda externa é bem-vinda. 
 
Sensíveis ao conteúdo deste convite e na impossibilidade de o recusar, propõe-se a todos os 
sócios da Casa de Pessoal, mas não só, que abracem este projecto que agora vos apresentamos e 
que mais não pretende do que apelar à solidariedade de todos na cooperação com a escola de 

Cabeça Carreira em tudo o que for possível para minimizar as dificuldades das crianças daquela 

comunidade. 
 

 

Regulamento do Projecto 

 

Artigo 1.º 

Definição e objectivos do projecto 

 
1 - O projecto consiste na obtenção de fundos monetários e em espécie, para apoiar a escola 

básica e jardim-de-infância �Cabeça Carreira�, em Chão Bom, concelho do Tarrafal. 
2 � O projecto visa garantir: 
 

a) Um kit de material escolar básico que inclua, nomeadamente: caderno A5, lápis, 

borracha, afiadeira (de preferência com reservatório), lápis de cor, lápis de cera ou 

canetas de feltro a todas as crianças da escola primária no inicio do próximo ano lectivo 
2009/2010. 

 
b) Uma refeição quente � almoço - e material didáctico e brinquedos a todas as crianças do 

jardim de infância; 
 

Artigo 2.º 

Coordenação do projecto 

 
Ficam designados como coordenadores do projecto, Rui Pirraça, Sandra Neto e Sérgio 
Alexandre Silva. 
 

Artigo 3.º 

Dinamizadores do projecto 

 
O projecto tem como dinamizadores iniciais os cidadãos que a seguir se identificam: 
 

 Almerinda Ferreira 
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 Ana Cláudia 
 Ana Fortunato 
 António Guilherme 
 Catarina Silva 
 Cirna Paiva 
 Deolinda Tereso 
 Fernanda Oliveira 
 Helena Rocha 
 Hugo Pereira 
 Ilda Dias 
 Joaquim Tereso 
 Judite Santos 
 Luís Barreiros 
 Luís Salavessa 
 Marina Marujo 
 Miguel Afonso 
 Miguel Leitão 
 Paula Madeira 
 Raimundo Santos 
 Sandra Paiva 
 Saul Francisco 
 Tiago Ferreira 
 Vânia Santos 
 Victor Pina 

 

 

 

Artigo 4.º  

Acompanhamento especial do projecto 

 
A Câmara Municipal do Tarrafal é a entidade privilegiada para a consulta e acompanhamento 

de todas as operações do desenvolvimento do projecto, designadamente para as referidas nos 

artigos 1.º, 11.º,17º, 19.º e 20º. 
 

Artigo 5.º 

Competências dos coordenadores do projecto 

 
Aos coordenadores identificados no art.º 2.º compete desempenhar todas as funções inerentes à 

gestão administrativa, à gestão financeira, à logística e à tomada de decisões no âmbito do 

projecto, bem como efectuar a sua publicitação, com vista à angariação de novos 

colaboradores.  
 

Artigo 6.º 

Competências dos dinamizadores do projecto 

 
1 - Aos dinamizadores do projecto, compete prestar apoio administrativo e logístico, sempre 

que tal for solicitado pelos coordenadores. 
2 � Aos dinamizadores do projecto compete ainda publicitar e dinamizar o projecto para 
angariação de novos colaboradores. 
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3- Sempre que os dinamizadores do projecto pretendam, simultaneamente, acumular com a 
função de colaboradores, são lhes aplicáveis as regras definidas para estes últimos. 
 

Artigo 7.º 

Competências dos colaboradores do projecto 
 
Aos colaboradores do projecto compete assegurar o cumprimento pontual das obrigações a que 

se vincularem, nos termos da declaração prevista no n.º 2 do art.º 8.º. 
 

Artigo 8.º 

Angariação de novos colaboradores  

 
1 - A entrada de novos colaboradores deve ser previamente submetida à aprovação dos 

coordenadores do projecto. 
2 � Após aprovação pelos coordenadores, os novos colaboradores devem assinar documento no 
qual declaram aceitar todas as condições de admissão ao projecto constantes deste 

Regulamento, bem como a forma de colaboração prevista no artigo 9º. 
3 � A decisão de admissão de novos colaboradores produz efeitos no primeiro dia útil do mês 

seguinte à mesma. 
 

Artigo 9.º 

Angariação de fundos 

 
A recolha de fundos pode ser efectuada por qualquer das formas abaixo indicadas, a definir 
pelos próprios na declaração de admissão prevista no n.º 2 do art.º 7.º: 

a) Desenvolvimento de actividades diversas e realização de eventos; 
b) Patrocínios ou donativos, em espécie ou em moeda.  

 
 

 

Artigo 10.º 

Destino dos fundos  

 
1 - Todos os fundos financeiros recolhidos são destinados aos objectivos fixados no art.º 1.º,  
2 � Os patrocínios e donativos em espécie, devem ser fornecidos em quaisquer dos materiais 
escolares identificados no art.º 1.º n.º 2 alínea a) e adequados aos escalões etários das crianças 

em causa. 
 

Artigo 11.º 

Comprovativo dos fundos, patrocínios ou donativos  

 
1 � O documento comprovativo da recolha de fundos efectuada nos termos da alínea a) do 

antecedente art.º 8.º, faz-se através do recibo de vencimento emitido mensalmente pela Câmara 

Municipal e deve constar da declaração anual de rendimentos emitida para efeitos de IRS. 
2 � Os fundos recolhidos através de actividades diversas nos termos da alínea b) do art.º 8.º, é 

objecto de registo contabilístico pelos coordenadores do projecto. 
3 - O documento comprovativo da recolha de patrocínios e/ou donativos, deve ser emitido pela 

Casa de Pessoal, nos termos legais. 
 

Artigo 12.º 
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Metodologia para entrega dos apoios 

 
1 � O apoio financeiro destinado à garantia da refeição quente � almoço � a todas as cerca de 
50 crianças do jardim-de-infância da escola de Cabeça Carreira, é enviado através de 

transferência bancária periódica (trimestral ou semestral). 
2 � O apoio para todo o restante material didáctico e escolar é enviado em espécie, através de 

correio da TAP - Transportadora Aérea de Portugal ou outra forma a negociar. 
 

Artigo 13.º 

Garantia da autonomia e fiabilidade do projecto 

 
1 - A Casa de Pessoal, sendo o �berço� fiscal e contabilístico do projecto, garante a sua total 

autonomia e não pode obter benefício ou prejuízo com o desenvolvimento do mesmo. 
2 � Nenhum coordenador, dinamizador ou colaborador do projecto pode obter qualquer 
benefício próprio com a sua participação no mesmo. 
 

Artigo 14.º 

Admissão de parcerias  

 
1 - Sempre que tal se revele de interesse para o desenvolvimento e manutenção do projecto, é 

admitida a celebração de acordos de parcerias com outras empresas ou entidades, além da Casa 

de Pessoal. 
2 � O acordo de parceria estabelecido nos termos do n.º 1 é reduzido a escrito e do mesmo deve 

constar, designadamente, a identificação do parceiro, a forma e duração do apoio, bem como a 

aceitação de todas as condições constantes deste Regulamento. 
 

Artigo 15.º 

Prestação de contas aos colaboradores 

 
Os coordenadores devem prestar contas do desenvolvimento do projecto aos colaboradores, 
com a periodicidade mínima semestral, devendo para o efeito convocar uma Assembleia-geral 
de Colaboradores, na qual apresentam os valores de todos os fundos recolhidos e enviados ao 
Tarrafal. 

Artigo 16.º 

Renúncia e expulsão de colaborador  

 
1 - A renúncia à qualidade de colaborador do projecto é efectuada por escrito, com a 
antecedência mínima de 30 dias seguidos, relativamente à data em que produz efeitos. 
2 � A renúncia deve ser apreciada pelos coordenadores no prazo máximo de 5 dias, devendo 

aqueles efectuar todas as diligências necessárias à cessação da colaboração. 
3 � Sempre que se verificar a violação do disposto no nº 2 do art.º 13.º, pode haver lugar à 

expulsão de um coordenador, dinamizador ou colaborador. 
 

Artigo 17.º 

Limites à prossecução do projecto 

 
O projecto �Abraça o Tarrafal� compromete-se a agir em respeito absoluto e escrupuloso pelas 
leis e instituições do Estado de Cabo Verde, inibindo-se de praticar qualquer acto susceptível 

de ser interpretado como ingerência nos seus assuntos internos. 
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Artigo 18.º  

Alterações ao projecto 

 
O projecto e o seu Regulamento podem ser alterados por proposta dos coordenadores 
devidamente fundamentada, a submeter à aprovação em Assembleia-geral, da maioria simples 
dos colaboradores presentes.  
 

Artigo 19.º 

Duração do projecto 

 
O projecto dura por tempo indeterminado. 

 
Artigo 20.º 

Extinção do projecto 
 
O projecto pode ser extinto por proposta dos coordenadores aprovada em Assembleia-geral, por 
maioria simples dos colaboradores presentes, designadamente com fundamento em: 

a) Manifestação de interesse nesse sentido por parte dos responsáveis do estabelecimento 

de ensino Cabeça Carreira; 
b) Manifestação de interesse dos colaboradores; 
c) Outro motivo de força maior. 

 
Artigo 21.º 

Aplicação no tempo 

 
O presente Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação por maioria 

simples dos colaboradores presentes na primeira Assembleia-geral.� 
 
 
A Câmara depois de analisar o Regulamento do projecto �Abraça o Tarrafal� e 

considerando a importância que o mesmo representa para contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino e de vida das crianças abrangidas, enaltece o gesto solidário e 

abnegado do grupo de voluntários e delibera tornar-se parceira do projecto através da 

concessão de apoio logístico da Autarquia e da Plataforma de Cooperação de Municípios 

Portugueses com o Tarrafal (Santiago � Cabo Verde). 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 




32 - APROVAÇÃO DA CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

AO PROJECTO � PILOTO �MEDIADORES MUNICIPAIS�, PROMOVIDO PELO 

ACIDI-ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO 

INTERCULTURAL, I.P., EM PARCERIA COM O SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE E APROVAÇÃO DA CORRESPONDENTE MINUTA DO 

PROTOCOLO A CELEBRAR. 
 
 
581 - Presente informação interna n.º 1022/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, datada de 06/08/2009, a dar conta da aprovação da candidatura apresentada pelo 

Município da Marinha Grande ao Projecto-Piloto �Mediadores Municipais�, promovido pelo 

Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.) 
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Presente ofício do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.) 
datado de 14 de Julho/2009 e com o n.º de registo de entrada 9597/2009, a dar conta da 

selecção da candidatura apresentada pelo Município da Marinha Grande.  
Presente e-mail do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.) 
datado de 31 de Julho, a dar conta da alteração da data de celebração de assinatura do protocolo 

de cooperação para o dia 14 de Setembro do corrente e enviando em anexo a minuta do 

protocolo para análise e respectivo preenchimento pelas partes intervenientes. 
Presente Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Marinha 

Grande, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.) e o Sport 

Operário Marinhense, que se junta em anexo (Anexo 10) . 

 
Nos termos da aprovação da referida candidatura, o Município da Marinha Grande, enquanto 

entidade interlocutora, terá que assumir determinadas responsabilidades, não só em termos de 

cedência de espaço físico para instalação e desenvolvimento do trabalho da mediadora 
municipal, como também em termos financeiros e logísticos.  
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que: 

 Existe um número expressivo de famílias de etnia cigana instaladas no concelho da 

Marinha Grande, há cerca de cinco anos; 

 A situação de exclusão social e marginalização destas famílias, é uma realidade 

bastante presente no nosso dia-a-dia; 

 É imperativo que as mesmas sejam dotadas de competências pessoais e sociais que 

lhes permitam a sua integração/aceitação no seio da comunidade civil; 

 O absentismo escolar de crianças e jovens desta etnia é bastante elevado; 

 A candidatura apresentada pelo Município da Marinha Grande ao Projecto-Piloto 

�Mediadores Municipais�, promovido pelo Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.) foi aprovada; 

 A relação de proximidade de um elemento da mesma etnia junto destas famílias, 

funcionará como um meio facilitador de comunicação e diálogo intercultural e de 

prevenção e gestão de conflitos; 

 A aprovação da candidatura em causa, irá servir de ponto de partida para a 

interiorização de regras e normas a serem respeitadas;  

 Que o projecto é de inegável interesse municipal já que o município não se pode 

alhear dos problemas que decorrem da permanência das comunidades de etnia 

cigana no seu território, cabendo-lhe cooperar na procura das melhores soluções a 

longo prazo e com vista à integração sustentada dessas comunidades; 

 Aquando da apresentação da referida candidatura, o Município da Marinha 

Grande, tomou conhecimento das suas obrigações, no que toca não só à 

disponibilização de um espaço físico para instalação da Mediadora Municipal, 

como também do apoio financeiro e logístico necessário; 

 A transferência das verbas quer da comparticipação do ACIDI, IP, quer do 

Município da Marinha Grande, serão efectuadas através de transferência bancária 

para uma conta específica a criar pelo Sport Operário Marinhense; 

 O protocolo a celebrar entre o ACIDI, I.P., o Sport Operário Marinhense e o 

Município da Marinha Grande, realizar-se-á a 14 de Setembro do corrente ano, 

 

Delibera, no uso das competências previstas na alínea h) do n.º 2 e alínea b) do nº 4, 

ambos 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, apoiar e comparticipar no Projecto-Piloto �Mediadores 
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Municipais� e assumir todas as responsabilidades inerentes à aprovação da referida 

candidatura, designadamente em termos de apoio financeiro, logístico e ainda de cedência 

de espaço físico, para instalação da Mediadora Municipal. 

 

O apoio financeiro que se traduz na comparticipação em 25% dos encargos com as 

despesas abaixo indicadas, constam do Mapa anexo à presente deliberação e que fica a 

fazer parte integrante da mesma: 

a) 1.209,47� mensais (mil duzentos e nove euros e quarenta e sete cêntimos), que 

incluem a retribuição mensal da mediadora municipal, o subsídio de refeição, dois 

duodécimos de subsídios de férias e de Natal, bem como o custo das contribuições 

legais devidas à Segurança Social, ou seja, a comparticipação do município é de 

302,37�/mês (trezentos e dois euros e trinta e sete cêntimos). 

b) Até um montante de 100,00� (cem euros) correspondentes aos custos decorrentes 

da celebração de Seguro de Acidentes Pessoais de Trabalho da Mediadora 

Municipal, ou seja, a comparticipação do município é de 25,00� (vinte cinco euros) 

pela duração total do contrato, a pagar de uma só vez contra a apresentação do 

respectivo documento comprovativo da despesa pelo Sport Operário Marinhense. 

c) Até um montante de 40,00� (quarenta euros) correspondentes aos custos 

decorrentes da eventual celebração de contrato pelo Sport Operário Marinhense, 

com empresa de prestação de serviços que assegure condições de Segurança, 

Higiene no Trabalho, ou seja, a comparticipação do município é de 10,00� (dez 

euros) pela duração total do contrato, a pagar de uma só vez contra a apresentação 

do respectivo documento comprovativo da despesa pelo SOM. 

 

A transferência da comparticipação financeira do Município a que se refere a alínea a), 

será realizada em 4 prestações iguais, no valor de 907,10� (novecentos e sete euros e dez 

cêntimos), vencendo-se a primeira em Setembro de 2009, a 2ª até 15 Janeiro de 2010, a 3ª 

até 15 de Abril de 2010 e a 4ª até 15 de Julho de 2010. 

 

Delibera ainda comparticipar em 25% dos encargos decorrentes da cessação do contrato 

de trabalho temporário a celebrar com a Mediadora Municipal, exclusivamente com a 

compensação prevista no art.º 344.º n.º 2 do Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 de Fevereiro, e com os correspondentes descontos para a Segurança Social à 

taxa de 20,6%, valor que se estima num total de 289,69� (duzentos e oitenta e nove euros e 

sessenta e nove cêntimos), a transferir no mês seguinte ao da cessação da vigência do 

protocolo e do contrato de trabalho temporário a celebrar, contra a apresentação de 

documento comprovativo dessa despesa. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do Protocolo que aqui se dá, para todos os legais efeitos, 

como integralmente reproduzida e que fica anexa à presente acta (Anexo 10), com 

excepção do ponto 2 da sua Cláusula Sexta, que deve ser reformulado de acordo com o 

parágrafo anterior desta deliberação, protocolo este que será válido para o período de 1 

de Outubro de 2009 a 30 de Setembro de 2010. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

33 - PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ADCA PARA O 

MERCADO ECOMIX 
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582 - Presente Informação I/885/2009 e pedido de apoio financeiro da ADCA - Associação 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida (E/1598/2009, E/7616/2009 e E/7613/2009), 

contribuinte nº 503 482 650, com sede na Avenida 1º de Maio, nº 108, 2430 � 211 Marinha 
Grande e a funcionar na Rua do Sol, nº 45, Ordem, 2430 � 956 Marinha Grande, para a 
realização do Mercado EcoMix no dia 11 de Julho de 2009 no Parque da Cerca. 
A iniciativa pretendeu promover talentos nas áreas da moda, design, artesanato, música e 

multimédia contando com a participação, ao nível da organização, de entidades parceiras 

convidadas. 
O Mercado EcoMix pretendeu estabelecer-se com uma dinâmica própria através da 

programação pedagógica e da promoção do bem-estar da população da Marinha Grande. 
O evento incluiu 3 Workshops: Permacultura, Reiky e Reciclagem, disponibilizou à população 

2 sessões de Yoga públicas e apresentou trabalhos de artistas. 
O apoio pretendido é para pagamento de despesas com os recursos humanos no que respeita à 

realização dos workshops, e da logística, nomeadamente para pagamento de despesas de 

divulgação, comunicações e material de desgaste orçamentadas em 500 euros. 
 
Deste modo, considerando que: 
a) O Municipio deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza social e 
cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da 

Marinha Grande. 
b) Se trata de uma actividade cultural cujo principal objectivo é a promoção de talentos nas 

áreas da moda, design, artesanato, música e multimédia através da apresentação de trabalhos de 

artistas, pretendendo também estabelecer uma dinâmica ao próprio evento através de uma 

programação pedagógica e de promoção do bem-estar da população da Marinha Grande. 
c) Se trata de uma iniciativa dirigida a toda a comunidade local e regional que nela poderão 

participar. 
d) Que desta iniciativa resulta desenvolvimento cultural, e indirectamente económico, no que 

diz respeito à promoção das artes e do artesanato, por via dos objectivos propostos. 
 

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 �300 (trezentos euros) à ADCA - 

Associação Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, contribuinte nº 503 482 650, com 

sede na Avenida 1º de Maio, nº 108, 2430 � 211 Marinha Grande e a funcionar na Rua do 

Sol, nº 45, Ordem, 2430 � 956 Marinha Grande, para ajudar a custear as despesas com 

Recursos Humanos e Logística desta iniciativa, cuja verba se enquadra em PAM na acção 

200/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: 

 

- Fica a entidade 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, número de espectadores, fotografias e outros elementos que enriqueçam 
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o relatório, no qual sejam evidenciadas a realização/concretização inequívoca do objecto 

do apoio financeiro. 

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

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 -PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA � APOIO AO CENTRO 

RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE DE CASAL D�ANJA � TORNEIO DE 

FUTEBOL DE PRAIA 

 

 

583 - Presente despacho do Sr. Vereador Sérgio Moiteiro, na qualidade de Vice-Presidente, em 
que decidiu, ao abrigo do disposto no art.º 68, n.º 3 al. d) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apoiar o Centro Recreativo e 
Cultural da Juventude de Casal d�Anja, isentando do pagamento de taxas de estadia no Parque 

de Campismo da Praia da Vieira, a organização e atletas participantes do Torneio de Futebol de 

Praia que se realizou nos dias 15 e 16 de Agosto, no areal da Praia da Vieira, uma vez que não 

era possível a marcação de uma reunião extraordinária para decisão, dado que a maioria dos 

membros do executivo municipal se encontravam de férias e ausentes do concelho. 
 
A Câmara, concordando com os fundamentos de facto e de direito do referido despacho, e 

considerando que: 

- Uma das atribuições dos municípios diz respeito aos tempos livres e desporto (art. 13º n.º 

1 al. f) da Lei 159/99, de 14 de Setembro); 

- Nessa medida, pode apoiar ou comparticipar actividades de interesse municipal, de 

natureza desportiva, como é o caso (art. 64º n.º 4 al. b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro); 

- O referido torneio promove o interesse pelo desporto, envolvendo dezenas de atletas, 

traduzindo-se por isso, numa mais valia para o concelho, em particular para a Praia da 

Vieira, 

- Não foi possível a marcação de uma reunião extraordinária para decisão do assunto em 

questão, 

 

Delibera nos termos do previsto art.º 68, n.º 3 al. d) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador, anexo á presente deliberação (Anexo 11) . 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - APOIO FINANCEIRO À BIP - FESTA PRINCÍPIO DE ÉPOCA 
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584 - Presente informação I/860/2009 e pedido de apoio financeiro da BIP � Biblioteca de 
Instrução Popular - Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira (E/8994/2009 e E/6631/2009), 

Contribuinte n.º 501 459 472, com sede em Rua Pires de Campos, 27  -  2430 - 785  VIEIRA  
DE  LEIRIA, para a realização de uma festa popular, realizada nos dias 12, 13 e 14 de Junho de 
2009.  
 
Esta festa, que já há alguns anos levam a efeito, insere-se nas comemorações dos 30 anos do 

grupo (Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira) e teve a seguinte programação: 
 
- 12 de Junho, a partir das 21,00 horas - Baile popular com: Vergilio Pereira e Manuel Ribeiro,  
- 13 de Junho, a partir das 14,00 horas - Música ambiente, seguindo-se o Grupo de Cantares do 
Rancho Peixeiras da Vieira e Escola de Dança da BIP. Pelas 21,00 horas realizou-se um baile 
popular com no Grupo de Baile �Ritmo Caliente�. 
- 14 de Julho, a partir das 14,00 horas, música ambiente, e pelas 16,00 horas realizou-se uma 
mostra de Folclore, que contou com a presença do Rancho Folclórico do Carvalhal � Figueira 
da Foz � Rancho Folclórico Os Avieiros de Escaroupim � Salvaterra de Magos � e o Rancho 
anfitrião Peixeiras da Vieira. 
 
Esta Festa Popular não teve por objectivo a obtenção de qualquer lucro. 
Realizou-se por iniciativa da BIP com o principal objectivo da promoção da etnografia local, 

apresentação de folclore português e divulgação pelas camadas mais jovens, nomeadamente a 

divulgação das suas raízes culturais, etnográficas, entre outras. 
Tratou-se de uma iniciativa com a duração de três dias, com uma programação cultural muito 

forte, e que juntou milhares de espectadores. 
 
O apoio financeiro destina-se a pagar os custos com cachets, alimentação, promoção e 

divulgação, custos de preparação do evento, aquisição de som e iluminação, que se estima em 

3220,00 � (segundo orçamento/estimativa de custos enviada pela entidade). 
 
Deste modo, considerando que: 
 
a) O Municipio deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza recreativa, 
social e cultural de que resulte beneficio para a população e desenvolvimento para o concelho 

da Marinha Grande  
b) Se trata de uma actividade cultural e recreativa cujo principal objectivo é a promoção da 

etnografia local, apresentação de folclore português e divulgação pelas camadas mais jovens do 

património e identidade local, nomeadamente a divulgação das suas raízes culturais e 

etnográficas, entre outras. 
c) Dirigido à comunidade onde se insere a entidade proponente, que beneficiou de três dias de 

actividade culturais gratuitamente; 
d) Que destas resultou desenvolvimento cultural por via dos objectivos propostos, bem como 
económico, na medida em que atraiu milhares de visitantes que dinamizaram o comercio 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 �500 (quinhentos euros), à BIP � 

Biblioteca de Instrução Popular - Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira, Contribuinte n.º 

501 459 472, com sede em Rua Pires de Campos, 27  -  2430 - 785  VIEIRA  DE  LEIRIA, 

para  ajudar a custear as despesas inerentes à realização da Festa de Principio de Época, 

nomeadamente com cachets, alimentação, promoção e divulgação, custos de preparação 
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do evento, aquisição de som e iluminação, cuja verba se enquadra na acção 200/A/144 do 

PAM. 

 

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

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

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

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

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

apoios são concedidos, a Câmara Municipal delibera ainda que: 

 

A) Fica a entidade obrigada a apresentar num prazo de 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. 

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. 

 
 
36 - PROPOSTA PARA APOIO FINANCEIRO AO FESTIVAL DE FOLCLORE DA 

PRAIA DA VIEIRA - BIP 

 
 
585 - Presente informação I/880/2009 e pedido de apoio financeiro da BIP � Biblioteca de 
Instrução Popular - Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira (E/3685/2009 e E/8991/2009), 
Contribuinte n.º 501 459 472, com sede em Rua Pires de Campos, 27  -  2430 - 785  VIEIRA  
DE  LEIRIA, para a realização de do Festival de Folclore 2009, a realizar no dia 08 de Agosto 
de 2009 na Praia da Vieira. 
 
Relativamente ao exposto no ofício com o registo de entrada E/3685/2009, entraram pedidos de 
apoio financeiro desta entidade para este evento em 2006, 2007 e 2008, tendo sido sempre 
despachado favoravelmente a proposta de apoio financeiro. 
Porém, as respectivas propostas de deliberação nunca foram levadas a reunião de câmara por 

nunca terem sido entregues na Câmara Municipal pela BIP - Biblioteca de Instrução Popular, 
os documentos necessários para a atribuição do apoio financeiro. 
Foram enviados os vários ofícios solicitando o envio dos documentos necessários para poder 

ser atribuído apoio financeiro.  
Os documentos necessários à atribuição do apoio financeiro só foram entregues a 30/04/2009 e 

encaminhados para a DIF em 31/05/2009, estando a entidade, este ano, em condições de 

receber apoio financeiro. 
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O Festival de Folclore é realizado sucessivamente há 30 anos na freguesia de Vieira de Leiria e 

tem como principais objectivos: 
- A divulgação da etnografia e folclore nacionais na Praia da Vieira durante a época balnear; 
- A apresentação perante a população da freguesia da Vieira do folclore das gentes da Praia da 

Vieira e da beira Liz, com as suas características próprias (arte Xávega, pesca tradicional, 

roupas típicas e cantares próprios, etc.).  
A iniciativa reveste-se de uma logística de dimensão considerável e tem vindo a ser integrada 

na programação cultural promovida pela Câmara Municipal da Marinha Grande na Praia da 

Vieira, a que assistem, gratuitamente, milhares de veraneantes e população local e da região, 

resultando da mesma beneficio para comunidade, em termos culturais e recreativos, e 
indirectamente, económicos, dada a grande afluência de pessoas ao comércio tradicional e 

estruturas turísticas/hoteleiras. 
 
O apoio financeiro destina-se a pagar os custos com cachets, alimentação, promoção e 

divulgação, custos de preparação do evento, que se estimam em 3900,00 � (segundo 

orçamento/estimativa de custos enviada pela entidade). 
 
Deste modo, considerando que: 
 
a) O Municipio deve apoiar actividades culturais de interesse municipal de natureza recreativa, 
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 recreativa cujo principal objectivo é a divulgação da 
etnografia e folclore nacionais na Praia da Vieira durante a época balnear; a apresentação do 

folclore das gentes da Praia da Vieira e da beira Liz, com as suas características próprias (Arte 

Xávega, pesca tradicional, roupas típicas e cantares próprios, etc.) com a consequente 

divulgação do património e identidade local, nomeadamente a divulgação das suas raízes 

culturais e etnográficas, entre outras. 
c) Dirigido à comunidade local e regional mas também a todos os veraneantes 

nacionais/internacionais de passagem pela Praia da Vieira no dia 08 de Agosto, que a este 
evento poderão assistir gratuitamente. 
d) Que desta iniciativa resulta o desenvolvimento recreativo e cultural por via dos objectivos 
propostos, bem como económico, na medida em que atrai todos os anos milhares de visitantes 
que dinamizaram o comercio 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 �1500 (mil e quinhentos euros), à 

BIP � Biblioteca de Instrução Popular - Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira, 

Contribuinte n.º 501 459 472, com sede em Rua Pires de Campos, 27  -  2430 - 785  

VIEIRA  DE  LEIRIA, para  ajudar a custear as despesas inerente à organização do 

Festival de Folclore 2009, nomeadamente os cachets, alimentação, promoção e divulgação, 

e custos de preparação do evento, cuja verba se enquadra na acção 200/A/91 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 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. 

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. 

 

 

37 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

 

586 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 09/2009 datada de 17.07.09 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 

suporte da despesa com a reparação e aquisição de equipamento musical da Orquestra Ligeira 

da Marinha Grande, da Junta de Freguesia da Marinha Grande, sita na Rua 25 de Abril, 2430-
314 Marinha Grande, e tendo em conta o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº6 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 

de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir à 

Junta de Freguesia da Marinha Grande: 

 
1. Comparticipação na despesa para a reparação e aquisição de instrumentos em 

103,20� (oitocentos e cinquenta euros e oitenta e cinco cêntimos) correspondente a 75% do 

valor total de 137,60�, referente à aquisição e reparação de instrumentos, para a Junta de 

Freguesia da Marinha Grande, mediante a apresentação dos documentos comprovativos da 

despesa. 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2009-A-221. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

38 � CONCURSO PÚBLICO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA 
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GRANDE PARA O ANO LECTIVO 2009/2010 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 15/09 

� AP/DASED/EDU � ADJUDICAÇÃO 

 
 

587 - Presente o processo de aquisição nº 15/09 � AP/DASED/EDU, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 20 de Maio de 2009, acompanhado de relatório final do Júri, no qual é 

proposta a adjudicação da confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do 

Concelho da Marinha Grande para o ano lectivo 2009/2010 à proposta apresentada pela 
empresa GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, 

S.A., pelo valor global de 375.831,40 euros (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e 
um euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que 
apresenta o mais baixo preço. 
 
Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal, concordando com as 

conclusões do relatório final, datado de 19/08/09, delibera, nos termos do art.º 148º, n.º 4, do 

Código dos Contratos Públicos e de acordo com o art.º 64, n.º 1, alínea q), da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, adjudicar a 
confecção e fornecimento de refeições nas cantinas escolares do Concelho da Marinha Grande 

para o ano lectivo 2009/2010 à proposta apresentada pela empresa GERTAL - COMPANHIA 
GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. pelo valor global de 375.831,40 

euros (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e um euros e quarenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta o mais baixo preço. 
 
Delibera ainda aprovar a minuta do contrato, dada por reproduzida e anexa (Anexo 12), nos 
termos do n.º2, do artº 98º, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
39 � FRACÇÃO HABITACIONAL ANTERIORMENTE PROPRIEDADE DO IGAPHE 

EM REGIME DE PROPRIEDADE RESOLUVEL AVERBAMENTO TITULADO 

 
 
588 - Por escritura pública celebrada em 03-12-2003, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 

199/2002, de 25 de Setembro, foi efectuada a transferência patrimonial do IGAPHE � Instituto 
de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado para o Município da Marinha 

Grande, dos direitos e obrigações sobre as fracções autónomas sitas nas freguesias da Marinha 
Grande e de Vieira de Leiria e descritas no documento complementar anexo à referida 

escritura. 
 
Nos termos da cláusula 2ª, nº1, alínea a) da mencionada escritura, o Município aceitou, �� a 

partir da data da respectiva transmissão a responsabilidade pelos direitos e obrigações�� 

decorrentes dos contratos �� de venda em propriedade resolúvel, escritos ou verbais, 

celebrados pelo IGAPHE ou pelas entidades que o antecederem na titularidade daquele 

património�.  
 
Em 02-02-2004 foi recebido nesta Câmara Municipal um ofício do IGAPHE, inerente à 

transferência do Bairro do IGAPHE para a Câmara Municipal da Marinha Grande, contendo 

uma listagem dos moradores em propriedade resolúvel e respectivas prestações. 
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Do referido documento constam processos cujo pagamento da última prestação deveria ocorrer 

até 28-09-2008.  
Sendo assim, na presente data o adquirente abaixo mencionado já efectuou o pagamento da 

última prestação conforme guia de receita, devidamente identificada: 
 

 Maria Madalena de Jesus Gomes, residente na Rua General Humberto Delgado, Bloco 
32, 2. B, Casal de Malta, 2430-069 Marinha Grande. 
Guia de pagamento da última prestação nº 3/2205/2008. 
 

Considerando que: 

 

- De acordo com o art.º 2º, nºs 4 e 5 do Decreto-Lei nº 167/93 de 07 de Maio: 
�(�) 4 � Com o pagamento da última prestação extingue-se o regime de propriedade 

resolúvel, sendo o facto averbado no titulo de aquisição�. 

5 � Com base no disposto no número anterior, podem os interessados requerer às 

conservatórias do registo predial os respectivos averbamentos na inscrição do prédio�;    
 
- No processo em causa consta o original do contrato de compra e venda celebrado entre o 
Fundo de Fomento da Habitação e o adquirente; 
 
a Câmara, ao abrigo do art.º 64º, nº7, alínea d) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o art.º 1º, n.ºs 1 

e 2 do Decreto-Lei nº 167/93, de 07 de Maio, determina que seja efectuado o averbamento 

no documento certificado pelo IGAPHE � Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado, constante do respectivo processo referente ao adquirente acima 

identificado, dando assim por extinto o regime de propriedade resolúvel.     

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

40 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dezanove de Agosto de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.333.405,59 

� (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinco euros e cinquenta e nove 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 









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

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

analisar os seguintes assuntos: 
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1. CORTE DE VIA JUNTO À ESCOLA SECUNDÁRIA ENG.º CALAZANS 

DUARTE 

 

2. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VIEIRA DE LEIRIA � APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA A 

AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA QUE VISA O CUMPRIMENTO DA 

MISSÃO DE AGENTE DE PROTECÇÃO CIVIL DO CORPO DE BOMBEIROS 

DA ASSOCIAÇÃO 

 

3. PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA SALA DE AULA 

 

4. TÓCANDAR � UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ANTIGA PRAÇA DO PEIXE 

 

5. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 

 



 

 

1 � CORTE DE VIA JUNTO À ESCOLA SECUNDÁRIA ENG.º CALAZANS DUARTE 

 

 

589 - O Sr. Presidente deu conta do ofício do Parque Escolar, EPE, datado de 17/08/2009 

(E/10948/2009), em que esta entidade vem apresentar uma terceira alternativa relativamente ao 
corte de via junto à Escola Secundária Eng.º Calazans Duarte, necessário para a realização de 

obras neste estabelecimento de ensino. 
 
Assim, sugerem o seguinte: 
 
(...) 

� Circulação automóvel limitada, através de sinalização vertical, aos transportes públicos e 

veículos prioritários, durante o período diurno, compreendido entre as 8:00h e as 19:00h. 

Circulação automóvel generalizada durante o período nocturno, entre as 19:00h e as 8:00h. 

Uma vez que poderão decorrer algumas aulas ainda no período indicado atrás como nocturno 

manteríamos nesta proposta um reforço da sinalização vertical e horizontal limitadora da 

velocidade no local.� 

 

Apreciada a proposta, a Câmara delibera concordar com a mesma, remetendo-a à DIRM 

� Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais, para apreciação técnica. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

2 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA 

DE LEIRIA � APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DE 

UMA AMBULÂNCIA QUE VISA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DE AGENTE DE 

PROTECÇÃO CIVIL DO CORPO DE BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO 
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590 - Presente carta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de 

Leiria, entrada n.º 12148/2008, solicitando a comparticipação da Câmara Municipal na 

aquisição de uma ambulância do tipo ADTB, para substituição da viatura marca �Mercedes 

250D�, de 1991. 
 
Considerando que: 

1. Que o valor da viatura a adquirir, incluindo a necessária adaptação, ascende a 
34.279,00� (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e nove euros), sendo que a Associação já 

angariou cerca de 50% deste valor; 
2. Que em 2009-08-17, ocorreu uma avaria grave com a ambulância acima referida, 

durante a prestação de um serviço, que fez com que a mesma se tornasse definitivamente 
inoperacional (partiu-se o motor); 
3. Que o país, incluindo naturalmente o Concelho da Marinha Grande, se encontra na fase 

de mitigação das consequências da disseminação da GRIPE A (H1N1), situação cujo 

agravamento se prevê a curto prazo, o que poderá acarretar, em breve, um significativo 

acréscimo do número de transportes de doentes da freguesia de Vieira de Leiria para o SAG � 
Serviço de Atendimento da Gripe, que funciona no Centro de Saúde da Marinha Grande. 

 

A Câmara Municipal delibera, no uso das competências da alínea a), do n.º 4, do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que publica o quadro de competências e regime 

jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, com a redacção 

que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a altera e republica, 

atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Vieira de Leiria, um 

apoio financeiro extraordinário, no valor de euros: 17.500,00 � (dezassete mil e 

quinhentos euros), para a aquisição e adaptação de uma ambulância do tipo ABTD, de 

acordo com os documentos previsionais orçamentais para o ano de 2009 (cabimento na 

Acção 2009/A/11). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA SALA DE AULA 

 

 

591 - Considerando que as instalações da escola EB1 de Pêro Neto, integrada no Agrupamento 

de escolas Nery Capucho, não reúne todas as condições imprescindíveis ao funcionamento das 

diferentes turmas, em horário normal, funcionando assim, em regime de desdobramento de 

horário. 
 
Considerando que as orientações do Ministério da Educação, vão no sentido de terminar com 

os desdobramentos de horários. 
 
Considerando que é possível utilizar um espaço, na colectividade de Pêro Neto, que reúne 

condições para a leccionação de aulas durante o próximo ano lectivo. 
 
Presente minuta de protocolo. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 

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

celebração de protocolo com a Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro, NIPC n.º 
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501623906, com sede na Rua Principal do Pêro Neto, Marinha Grande, que tem por 

objecto a cedência de espaço para funcionamento como sala de aula de uma turma da 

escola EB1 de Pêro Neto, e aprovar a minuta de protocolo, que se dá por reproduzida 

(Anexo 13). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - TÓCANDAR � UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ANTIGA PRAÇA DO PEIXE 

 

 

592 - O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa deu conhecimento ao executivo, na sequência 

da deliberação tomada, sobre este assunto, na reunião camarária de 16/07/2009, de que não foi 

possível à Associação Tócandar utilizar as instalações solicitadas, uma vez que os seus 
elementos estiveram de férias. Assim, a Associação solicita novamente a cedência provisória e 

a título experimental, das instalações da antiga praça do peixe. 
 
A Câmara, depois de analisar o pedido, e tendo em conta as razões apontadas, delibera 

ceder provisoriamente e a título experimental, por mais um mês, o espaço solicitado. 

Findo este período, o assunto voltará a ser apreciado em reunião da Câmara Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 

 

593 - Presente informação nº 94/FC/2009 de 17-08-2009, da Secção de Taxas e Licenças que se 

passa a transcrever: 
 
�No dia 17 de Julho de 2009 deu entrada um requerimento em nome de Isabel Maria Marques 

de Lemos, com o registo de entrada nº9926, na qualidade de proprietária do estabelecimento 

de bebidas denominado �Rosis Pub�, sito na Rua Adolfo Leitão nº23 � São Pedro de Moel, no 

qual solicita a concessão de licença especial de ruído para a realização de um concurso de 

máscaras originais e noite de Gala de entrega de prémios, na esplanada do referido 

estabelecimento, no âmbito da realização do tradicional Rally Paper Nocturno de São Pedro 

de Moel, nos dias e horários que a seguir se enunciam: 

 

 Dia 22 de Agosto de 2009 - Concurso de Máscaras Originais:  

 Das 22:00H às 03:00H; 

 Dia 28 de Agosto de 2009 � Noite de Gala de entrega de Prémios: 

  Das 23:00H às 02:00H. 

 

   LLLiiiccceeennnçççaaa   EEEssspppeeeccciiiaaalll    dddeee   RRRuuuííídddooo   

 

O Regulamento Geral do Ruído, adiante designado por RGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

09/2007, de 17 de Janeiro, �(�) estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição 

sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações.� (cfr. art. 1). 
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O nº 1 do art. 2º refere que �O presente Regulamento aplica-se às actividades ruidosas, 

permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade, 

(...)�. 

 

Para efeitos do Regulamento em análise, o seu artigo 3º preceitua o seguinte: 

�(...) entende-se por: 

a) (�) 

b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 

como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros 

divertimentos, feiras e mercados; 

(�) 

d) «Fonte de ruído» a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, 

estrutura ou infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir o seu efeito;� 

(�) 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de 

modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno � das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer � das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno � das 23 às 7 horas;� 

 

Da análise destes conceitos concluímos que, a actividade que se pretende desenvolver 

considera-se uma actividade ruidosa temporária, na medida em que não constituindo um acto 

isolado assume carácter não permanente, produzindo ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça no local onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 

encontrando-se ainda classificada na alínea f) do nº 1 do art.º 2º do RGR. 

 � (�) 

f) Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, (�);� 

 

Desta forma, dispõe o art.º 14.º que �É proibido o exercício de actividades ruidosas 

temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 

as 8 horas; (�)� 

 

No entanto e mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município, pode 

ser autorizado, em casos excepcionais e devidamente justificados, o exercício das actividades 

ruidosas temporárias previstas no artigo 14.º (cfr. Art.º 15º nº 1 na redacção dada pelo DL-

278/2007, de 1/08). 

 

Preceitua ainda o n.º 2 do mesmo artigo que �a licença especial de ruído é requerida pelo 

interessado com antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data de início da 

actividade indicando: 

b) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

c) Datas de início e termo da actividade; 

d) Horário; 

e) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora; 

f) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

g) Outras informações consideradas relevantes.� 
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A actividade irá abranger 2 períodos de referência: 

 

 Dia 22 de Agosto de 2009 - Das 22:00H às 03:00H; 

 Dia 28 de Agosto de 2009 � Das 23:00H às 02:00H. 

 

Apesar de se encontrarem preenchidos todos os requisitos impostos pelo diploma supracitado, 

facto é que o estabelecimento em causa ainda não possui licença de utilização, encontrando-se 

em fase de licenciamento (processo de licenciamento de obras nº515/06). No entanto, dever-se-

á ter em consideração que a esplanada está devidamente licenciada por esta Câmara (alvará 

de licença sazonal nº36/09), assim como o reclamo luminoso (alvará de licença nº20/08).� 

 

A Câmara depois de analisar a informação delibera indeferir o pedido, tendo em conta 

que o estabelecimento em causa ainda não possui licença de utilização. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
 







Depois de terminada a apreciação de todos os assuntos presentes, a reunião foi 

interrompida pelas 16,50 horas, tendo sido retomada pelas 17,30 horas, para o 

atendimento público. 







 

 

ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

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

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

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

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

Vereadores Dr. João Marques Pedrosa, Dr. José Lebre e Sr. Artur de Oliveira.  

 
Encontram-se inscritos para serem atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Sr. João Dinis, residente na Rua 5 de Outubro, n.º 18, Vieira de Leiria, que pretende 

esclarecimentos sobre duas cartas enviadas em nome de Leiriaços, Lda. 
 
O munícipe referiu que já obteve resposta às suas cartas há dois dias, contudo não se considera 

devidamente esclarecido. Assim, fez um breve historial sobre os vários proprietários que ao 

longo do tempo foi tendo um terreno que se situa na freguesia de Vieira de Leiria, e no qual 
tem interesse para a sua empresa. Segundo referiu, o terreno em questão pertence a um Banco e 

está a ser vendido por uma imobiliária como terreno urbano e com um índice de construção 

compatível com uma localização na faixa central. Veio-se agora a constatar que estas 
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informações, alegadamente fornecidas pela Câmara Municipal, não são verdadeiras, pois o 

terreno não só não está no perímetro urbano como também está em RAN. 
 
O Sr. Presidente referiu que em relação a todas as transacções verificadas ao longo do tempo 
com o terreno em causa a Câmara não pode intervir, mas relativamente à eventual informação 

prestada pela Câmara de que era viável a construção e que agora se veio a verificar não ser 

possível, aí sim, a Câmara já pode intervir.   
 
O Sr. João Dinis disse ter na sua posse documentos que provam aquilo que afirmou. Disse 
continuar a estar interessado na aquisição do terreno para um projecto agrícola, da sua micro-
empresa, mas pretende que ele seja negociado pela sua natureza, como terreno agrícola que é e 

que não permite a construção. Segundo referiu, a imobiliária está disposta a corrigir as 

informações e os documentos, pelo que só o que está em causa é o bom nome da Câmara e dos 

seus funcionários. 
 
O Sr. Presidente agradeceu, em nome da Câmara, a forma como o Sr. João Dinis expôs o 

assunto e a forma elogiosa como se referiu aos seus funcionários, tendo-lhe solicitado que, caso 
tenha na sua posse documentos que provem a informação em relação ao terreno, os faça chegar 

à Câmara. 
Em relação à posição da Câmara, o Sr. Presidente informou que vai de imediato solicitar ao 
Gabinete Jurídico que indique qual a forma de actuar nestas circunstâncias. 
 
O Sr. João Dinis comprometeu-se em fazer chegar à Câmara toda a informação que lhe for 

transmitida pelo Banco e pela imobiliária. 
 

 

2 � Sra. Ângela Dinis, residente na Rua 5 de Outubro, n.º 18, Vieira de Leiria, que pretende 

esclarecimentos sobre a bolsa de agentes eleitorais e ainda sobre a forma como foram 
constituídas as mesas de voto na freguesia de Vieira de Leiria, no último acto eleitoral � eleição 

dos deputados ao Parlamento Europeu. 
 
O Sr. Presidente informou que em relação ao último acto eleitoral não houve qualquer 

irregularidade na constituição das mesas da freguesia de Vieira de Leiria. De seguida explicou 

a forma legal como em qualquer acto eleitoral se deverá processar a escolha dos membros das 

mesas de voto. Para que esta escolha seja o mais participada possível, o Sr. Presidente informou 

que já na sessão da Assembleia Municipal realizada no final do passado mês de Junho, em que 

esta assunto foi também abordado, solicitou aos partidos que em futuros actos eleitorais 

indicassem de imediato os seus delegados, para que sejam prontamente comunicados às Juntas 

de Freguesia, de modo a que possam estar todos representados na reunião aí realizada com vista 

à constituição das mesas de voto. 
Por último, e em relação aos eleitores inscritos na bolsa de agentes eleitorais, o Sr. Presidente 

referiu que estes só serão nomeados quando seja impossível constituir as mesas com os 
cidadãos indicados pelas forças partidárias presentes na reunião que se realiza para esse fim. 
 
A Sr.ª Ângela Dinis concluiu, face à explicação do Sr. Presidente e ao conteúdo da informação 

que lhe foi transmitida por ofício, e em resposta à sua carta de 22/06/2009, que os eleitores que 
se encontram inscritos na bolsa de agentes eleitorais, são apenas o último recurso para a 

constituição das mesas. 
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Depois de esclarecidas as suas dúvidas, colocadas por carta e hoje aqui pessoalmente, a Sr.ª 

Ângela lamentou as informações incorrectas que lhe foram transmitidas quando se deslocou à 

Câmara, e que a levaram a dirigir ao Sr. Presidente a carta datada de 10/07/2009. 
 
O Sr. Presidente referiu que iria analisar com atenção a referida carta e a queixa aí 

apresentada. 
 
 
Dado que o munícipe inscrito com o n.º 3 só chegou mais tarde, foi atendido primeiro o 

munícipe inscrito com o n.º 4. 

  

4 � Sr. Arnaldo Granjeiro da Silva Branco, residente na Rua da Fé, n.º 24, Pedra de Cima, 

que pretende esclarecimentos sobre o processo nº 453/2005. 
 
O Sr. Arnaldo Branco referiu que o seu problema de emanilhamento está todo resolvido. Em 

relação ao processo n.º 453, disse que as especialidades já entraram quase há dois anos, mas 

que hoje falou com a Eng.ª Susana e ficou marcada uma reunião para amanhã. 
Por último, o Sr. Arnaldo veio chamar a atenção para o facto de andarem a começar a construir 

em cima de uma vala, que estará, segundo referiu, quase tapada. 
 
 
Tendo em conta a diversidade de assuntos apontados de uma só vez pelo Sr. Arnaldo, o Sr. 

Presidente tentou sintetizá-los da seguinte forma: 
 
1 � Proc.º n.º 453/2005 � está em andamento, encontrando-se marcada para amanhã uma 

reunião com a Eng.ª Susana; 
2 � os seus problemas com a Hidráulica estão resolvidos. A sua indignação vem do facto de os 
outros terem construído, já em 2005, uma urbanização, em cima da vala, e agora terem 

começado, há cerca de 15 dias, a construir precisamente em cima da vala, levando-o a concluir 
que alguns constroem onde não se pode construir e outros não.   
 
Quando questionado pelo Sr. Presidente sobre quem são essas pessoas, o Sr. Arnaldo disse não 

querer referir agora nomes, mas mostrou-se disponível para levar o Sr. Presidente ao local, para 

que ele verifique pessoalmente aquilo que agora lhe disse. 
 

Por fim o Sr. Arnaldo informou ainda que, tanto quanto lhe parece, está a ser feita uma 

construção ilegal junto ao seu terreno. Disse que há uma faixa de terreno que é sua, pois está 

registada na Conservatória em seu nome, mas como foi alcatroada pela Junta de Freguesia 
considera-a espaço público, tendo sido aí que em tempos colocou uma estátua com uma placa 

atribuindo o seu nome à rua. Ora agora veio a saber que a referida faixa está englobada na área 

de construção da casa vizinha, a tal que, em seu entender, deverá ser ilegal.   
 
O Sr. Presidente disse que registou as situações de que o Sr. Arnaldo deu conta à Câmara, e 

que irá procurar esclarecê-las com os serviços próprios, ou seja, com a Fiscalização. Em 

relação ao seu processo parece-lhe que estará encaminhado, uma vez que tem reunião marcada 

com a Eng.ª Susana Silva, Chefe da DIRM. 
 
 

3 � Sr. António José Fidalgo Ferreira, residente na Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º 

de Janeiro, Ordem, que pretende apresentar um problema relacionado com a execução das 
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obras na rua supracitada e que já foi abordado numa reunião pública anterior. Disse que já 

obteve resposta da Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, mas que não o satisfaz. 
 
O Sr. Presidente informou o munícipe que atendeu o seu vizinho e a filha, e que estes lhe 
disseram que não se opõem  a que  o Sr. Fidalgo aceda pela sua propriedade para resolução do 

problema do furo de escoamento das águas, mas que não autorizam a entrada dos pedreiros da 

Câmara. 
 
O Sr. Fidalgo disse que aquilo que ele pretende, e que entende que deve ser solucionado pela 
Câmara, é que seja reposta a situação existente antes das obras da rua. Se os vizinhos não têm a 

sua situação relativa ao saneamento devidamente regularizada, então deverão ser obrigados a 

fazê-lo, uma vez que se a lei existe é para ser aplicada a todos, tal como já aconteceu consigo, 

que teve que pagar para colocar o saneamento.  
 
O Sr. Presidente pediu ao Sr. Vereador Artur de Oliveira, com o pelouro das obras públicas, 

que clarificasse a situação, uma vez que acompanhou de perto aquelas obras. 
 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira referiu o seguinte: 
- quando se fizeram as obras taparam-se os buracos existentes e que serviam para fazer o 
escoamento das águas pluviais da propriedade do vizinho do Sr. Fidalgo 
- o referido vizinho não tem fossas nem ligação ao saneamento, daí ter as águas a escoar para a 

estrada 
- com as obras e o tapamento dos furos as águas acumulam-se na empena da propriedade do Sr. 
Fidalgo e estão a prejudicá-lo 
- se o vizinho do Sr. Fidalgo foi autorizado a fazer novamente os furos, então estes, para serem 

eficazes, deveriam ser feitos ao nível da estrada 
- contudo, é seu entendimento que o escoamento das águas para a estrada é uma situação ilegal, 

tanto mais que agora há saneamento na rua. 
 
O Sr. Fidalgo disse que existem no local vários furos a escoar para o passeio, e que ele próprio 

também tem um furo para o passeio, embora saiba que é ilegal. Contudo, como a situação em 

que se encontra actualmente e que já descreveu não existia antes das obras e como o está a 

prejudicar, entende que a Câmara deve repor aquilo que existia antes do arranjo da rua. 
 
O Sr. Presidente referiu que aquilo que se passa não é mais do que um problema entre dois 

vizinhos, e que tanto um como o outro não estão a colaborar para a resolução do mesmo, 

�atirando� a sua resolução para cima da Câmara. 
 
Nesta altura o Sr. Vereador Artur de Oliveira, reconhecendo que se trata de um problema 
entre vizinhos, disponibilizou-se para, em conjunto com os mesmos, encontrarem uma solução 

que sirva as duas partes. 
 
O Sr. Presidente aceitou a sugestão e a disponibilidade do Sr. Vereador, referindo que se não 

for possível encontrar uma solução em conjunto, se ponderem as outras alternativas, ou seja, 

anular o desnível dos furos em relação à estrada, ou então tapar o furo existente e abri-lo em 
local que permita o escoamento das águas. 
  
O Sr. Fidalgo aceitou esta sugestão. Disse ainda, e uma vez que estava perante o executivo, 

que é necessária a colocação de um espelho na Ordem. 
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O Sr. Vereador Artur de Oliveira tomou nota do pedido e do local, tendo informado que 
neste momento não existem espelhos em armazém, pelo que logo que cheguem será satisfeito o 

pedido.  
 

 

5 � Sra. Diana Fonseca, residente na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 1, Marinha Grande, que 
pretende esclarecimentos sobre obras ilegais no loteamento onde possui a sua habitação. A D. 

Diana enumerou as diligências que tem vindo a efectuar junto dos serviços da Câmara, tendo 

mostrado fotografias das construções ilegais efectuadas em algumas das 4 moradias do 
loteamento, e que têm vindo a decorrer ao longo dos últimos 2 anos, e ultimamente nas últimas 

semanas. Aquilo que pergunta, e que quer ver respondido, é o seguinte: se as obras estão ilegais 

porque é que lá continuam? 
 
O Sr. Presidente disse que desconhecia o avanço dessas obras ilegais nas últimas semanas, só 

tendo conhecimento de duas situações, cujos procedimentos em curso descreveu sumariamente. 
Respondendo concretamente à pergunta da D. Diana, o Sr. Presidente referiu que os 

procedimentos são lentos, pois há que cumprir prazos. Assim, é natural que os munícipes se 

interroguem, após a instauração do processo de contra-ordenação e o eventual pagamento da 

coima, sobre o que se passa depois, se fica tudo tal como estava. É claro que se tem de avançar, 

em última análise, para a demolição do existente, com todas as consequências que daí advêm. 
 
A D. Diana referiu que não tem tempo a perder, pois já anda com esta situação há um ano, e 

que a resposta que ouviu não lhe serve, pois não está disposta a viver por mais tempo 
num�bairro da lata�. Assim, disse que vai partir para formas de protesto mais radicais, caso 

dentro de dois meses tudo aquilo não desaparecer. Disse ainda que tem todas as razões para 

pensar que há aqui, se mais não for, �favoritismo� da parte de alguém da Câmara para com os 

infractores. 
 

O Sr. Presidente informou que, para além do andamento dos dois processos que estão em 

curso, vai dar instruções à Fiscalização para que proceda a um levantamento exaustivo de todas 

as situações de desconformidade e ilegalidades existentes naquele loteamento. 
Sugeriu ainda a marcação de uma reunião consigo, com a D. Diana, o Arqt.º Ricardo 

Santos, a Técnica do Gabinete Jurídico e o Fiscal que foi ao local.  

 
A D. Diana aceitou esta sugestão, pelo que o Sr. Presidente disse que vai ver a disponibilidade 
da sua agenda e pedir à sua secretária que marque a referida reunião, tão breve quanto possível, 

comunicando posteriormente o dia e hora à D. Diana. 
 

 





 

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

594 - 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. Presidente encerrou a reunião eram 19,30 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


