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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia quatro 

de Junho de dois mil e nove    

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,55 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    

O Sr. Vereador Artur Pereira de Oliveira não esteve presente por se encontrar de 

gozo de férias. 
 
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira chegou à reunião pelas 15,25 

horas, quando se iniciava a apreciação dos processos de obras particulares incluídos na ordem 

do dia. 
 
O Sr. Presidente ausentou-se da reunião pelas 17,30 horas, antes do início do período 

de atendimento público, não tendo regressado, pelo que foi substituído pelo Vice-Presidente, 
Sr. Sérgio Moiteiro. 

 
Os processos de obras particulares não incluídos na ordem do dia foram apreciados e 

votados a seguir aos processos de obras particulares constantes da ordem do dia. 
 
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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1. REQ N.º  1309/07  - PC N.º 697/06 OURILIZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 

LDA 

 

2. REQ N.º 4378/07 -  PC N.º  92/04 � QUINTA DAS NESPEREIRAS � 

ACTIVIDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, LDA 

 

3. REQ N.º 1096/09  - PC N.º 87/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA 

 

4. REQ N.º 2182/08 � PC N.º 239/06 � CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA E VALÉRIO PEREIRA SILVA 

 

5. REQ N.º 1971/05 � PC N.º 401/05 � CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA 

 

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

 

7. REQ N.º 1401/08 � PC N.º 447/06 � FERREIRA & FERREIRA, LDA 

 

8. REQ N.º 3261/08 � PC N.º 721/07 � MONOPROJECTO  - PROJECTOS PARA A 

INDÚSTRIA DE MOLDES, LDA 

 

9. REQ N.º  1200/09 � PC N.º 183/08 � BANCO BPI, S.A. 

 

10. REQ N.º 215/07 � PC N.º 59/07 � SPORT IMPÉRIO MARINHENSE 

 

11. REQ N.º 146/09 � PC N.º 363/08 � EUSÉBIO MACHADO � MÁRMORES E 

GRANITOS, LDA 

 

12. REQ N.º 803/09 � PC N.º 260/08 � SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL 

DAS TRUTAS 

 

13. REQ N.º 3880/07 � PC N.º 118/07 � INTEPLÁSTICO � IND. TÉCNICAS DE 

PLÁSTICOS, S.A. 

 

14. FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO UNODNA 

 

15. 8.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 

 

16. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

APROVAÇÃO DOS PREÇOS. 

 

17. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2009 

 

18. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNICA � ANO LECTIVO 
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2008/2009 � 2.ª DELIBERAÇÃO � ESCLARECIMENTO PARA O ESTORNO E A 

EMISSÃO DE NOVA 

 

19. PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 111/CO/2006, NO QUAL É 

ARGUIDO JÚLIO FARTO HENRIQUES: DECISÃO FINAL. 

 

20. PROCESSO N.º 185-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

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

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

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

 

21. PROCESSO N.º 230-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

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

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

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

 

22. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
 

 

23. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

24. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 

 

25. EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

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

TRABALHOS A MENOS 

 

26. EMPREITADA � CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO 

MUSEU JOAQUIM CORREIA - PLANO DE TRABALHOS DEFINITIVO 

 

27. �REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03/05-DEEM � APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS 

28. APOIO PARA I ENCONTRO DE CAMPISMO E CARAVANISMO 

 

29. ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 

 

30. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E 

RECREIO 1.º DE JANEIRO PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA 

PARA A TERCEIRA IDADE. 

 

31. RESUMO DE TESOURARIA 

 

32. ATENDIMENTO PÚBLICO 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de assuntos não incluídos na ordem 

do dia, que identificou, o que foi por todos aceite, pelo que os mesmos serão votados 

imediatamente a seguir à ordem do dia da presente reunião. 
 

 

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

 

 

 Voleibol do SOM � o treinador de voleibol do Operário disse ao jornal que não tem 

condições para treinar, pelo que gostaria de saber o porquê desta afirmação. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa informou que a colectividade tem 
determinado n.º de horas de utilização do Pavilhão da FAE, mas que pretendem também 

treinar no Pavilhão Nery capucho, que tem melhores condições, e à semelhança do que 

acontece com Picassinos. Só que estes dizem necessitar de todo o tempo que lhes foi 

atribuído, não havendo assim tempo disponível para poder ser atribuído. 
 

 

 Emparcelamento e regantes do vale do Liz � o Sr. Vereador informou que se realizou 
esta semana, no Governo Civil de Leiria, uma reunião em que a Câmara da Marinha 

Grande não esteve presente, contudo este assunto é importante, uma vez que a 

Associação de Regantes e as Câmaras de Leiria e Marinha Grande são as entidades com 

jurisdição sobre o vale do Liz. A DRABL é a entidade que está à frente da 

requalificação das pontes e ruas, contudo é importante que as Câmaras envolvidas 

também se empenhem nesta requalificação.  

 

 
 Parque de Campismo da Praia da Vieira � o Sr. Vereador voltou a lembrar que todos 

os anos é a mesma coisa, uma vez que estamos a15 dias da abertura do parque e só 

agora é que estão a construir as casas de banho. 
 

O Sr. Presidente informou que os serviços estão a tentar que as casas de banho estejam 

prontas no dia 10, contudo o dia 15 está garantido, e as antigas estão em funcionamento. 
 

 

 Arranjo de passeios � o Sr. Vereador voltou mais uma vez a falar do arranjo dos 
passeios para a escola secundária, uma vez que, ao contrário do que lhe tinha sido dito, 

ainda não estão feitos. 

 

O Sr. Presidente informou que este trabalho é para ser feito numa nova empreitada de 

arranjo de passeios em toda a freguesia da Vieira. 
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 378 - Voto de congratulação � o Sr. Vereador fez a leitura do voto de congratulação 

cujo conteúdo se passa a reproduzir: 
� VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Pudemos assistir ontem à final do Campeonato Nacional de Andebol com a presença do F. 

C. Porto e o S. L. Benfica a qual foi arbitrada pelos árbitros marinhenses Ivan Caçador e 

Eurico Nicolau. Este acontecimento é uma honra para a Marinha Grande e a Câmara 

Municipal associa-se a este acontecimento e congratula-se por esta distinção, endereçando 

os parabéns aos ilustres cidadãos marinhenses assim como ao 1.º de Maio de Picassinos, 

clube onde se iniciaram nesta actividade, pelo excelente trabalho que têm vindo a 

desenvolver em prol do desporto e que muito honra a nossa terra. 

O Vereador 

João Paulo Pedrosa.� . 

 

Este voto de congratulação foi aprovado por unanimidade. 
 
 

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira apresentou os seguintes assuntos: 

 

 

 Congresso Internacional ABA � a Sr.ª Vereadora deu a conhecer o comunicado de 

imprensa que divulga a realização do 1.º Congresso Internacional ABA em Portugal � 
Intervenção para a Reabilitação do Autismo, nos dias 18 e 19 de Junho, na Fundação 

Calouste Gulbenkian, cujo conteúdo se dá por reproduzido e que se anexa à presente 

acta (Anexo 7). 

 

 

 Projecto desportivo da Moita � a Sr.ª Vereadora pediu esclarecimento sobre a 

execução deste processo. 

 

O Sr. Presidente informou que está a ser elaborado pelo GTL, estando o Clube em 
contacto com este gabinete e a acompanhar o projecto. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa deu explicações mais pormenorizadas 

sobre a execução, desconhecendo em que fase se encontra, contudo vai tentar saber. 
 
 
 


 
 
 
1 - REQ N.º   1309/07  - PC N.º 697/06 OURILIZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 

LDA 

 
LOCAL: LAMEIRO � RUA ÁLVARO DUARTE � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL 

 

FASE: ARQUITECTURA 
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379 - Presente processo de Ouriliz � Sociedade de Construções, Lda, com sede em Estrada do 

Casal dos Matos, n.º 456, Edifício Coral Pousos, Leiria, referente à construção de um edifício 

habitacional, sito na Rua Álvaro Duarte, Lameiro, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo, a 

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

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

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

 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis: 

 

a) Artigo 73.º do REGEU relativamente a vãos de vários compartimentos habitáveis; 

 

b) As boxes de estacionamento não apresentarem as dimensões mínimas previstas 

pelo artigo 22.º do RMEU; 

 

c) A escada de acesso ao sótão constituir o prolongamento da escada principal do 

edifício em violação do disposto no artigo 80.º do RGEU; 

 

d) Apresentar cave sem que no local exista rede de saneamento pluvial; 

 

e) Os cortes não se encontrarem instruídos conforme previsto no artigo 10.º do 

RMEU; 

 

f) N.º 4 do artigo 38.º do Decreto-Lei 64/90, de 21/02, relativamente à altura da 

guarda periférica na cobertura (mínimo de 1,20m); 

 

g) Elementos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação das casas 

de banho interiores (art.º 87.º do RGEU); 

 

h) Elementos esclarecedores quanto à localização das condutas de exaustão de fumos 

nas cozinhas; 

 

i) A cave apresentar pé direito livre que lhe confere características habitacionais; 

 

j) Violação do disposto nos artigos 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 66/95 de 08/04. 

 

2. Propor a abertura de um arruamento não previsto em plano municipal de 

ordenamento do território, sem apresentar estudo de conjunto para o local, 

constituindo assim uma sobrecarga incompatível para as infra-estruturas existente 

(n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento do PDMMG). 

 

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

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

alegações às questões que motivaram o indeferimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 - REQ N.º 4378/07  -  PC N.º  92/04 � QUINTA DAS NESPEREIRAS � ACTIVIDADE 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, LDA 

 
LOCAL: RUA MARIANA BAROSA � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL  

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

380 - Presente processo de Quinta das Nespereiras � Actividade Imobiliária e Construção, Lda, 

com sede em Rua �C�, Lote 13, Zona Industrial, Marinha Grande, referente à construção de um 

edifício habitacional, sito Rua Mariana Barosa, Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha 

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

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, designadamente por a proposta em referência não apresentar qualquer 

intervenção ao nível das infra-estruturas viárias existentes, dada a exiguidade das 

mesmas, face à proposta de ocupação urbana pretendida, constituindo assim uma 

sobrecarga incompatível para as referidas infra-estruturas.  

 

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

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

alegações às questões que motivaram o indeferimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 � REQ N.º 1096/09  - PC N.º 87/09 � SUPERVIEIRA � SUPERMERCADOS, LDA 

 
LOCAL: RUA DE LEIRIA � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS 

 
 
381 - Presente requerimento de Supervieira � Supermercados, Lda, com sede em Rua de Leiria, 
Barqueiro, Vieira de Leiria, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à 

construção de um posto de combustíveis sito na Rua de Leiria, Barqueiro, Freguesia de Vieira 

de Leiria, Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção das Instalações de Apoio ao 

licenciamento de Posto de Abastecimento de Combustíveis, a levar a efeito em espaço 

adjacente a um estabelecimento comercial existente, localizado na Rua de Leiria em Vieira de 
Leiria.  
 
Presente parecer favorável do projecto de posto de abastecimento de combustível, de entidade 
competente, conforme o ponto 4 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06/10. 
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Presente Informação Técnica do Serviço, que atesta estarem preenchidos os requisitos legais 

necessários à aprovação do projecto de arquitectura em referência. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de 

Arquitectura em referência, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. 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 que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09; 

 

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

abastecimento de combustível, na entidade licenciadora competente conforme a 

alínea a) do ponto 3 do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06/10. 

 

3. Apresentação de planta de implantação com reformulação do circuito rodoviário, 

sendo que a entrada e saída do espaço comercial e do posto de abastecimento de 

combustível deverá ser realizada apenas pela Rua de Leiria, até à requalificação 

do caminho existente previsto em Plano de pormenor da Área de expansão da 

Zona Industrial da Vieira de Leiria; 

 

4. Apresentação de peça gráfica do módulo de pagamento com planta de cobertura e 

alçado posterior, de esquema de ventilação da instalação sanitária do módulo de 

vendas e de termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projecto de 

arquitectura, mencionando o cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ N.º 2182/08 � PC N.º  239/06 � CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA E VALÉRIO PEREIRA SILVA 

 
LOCAL: RUA DO PINHAL � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTE À 

ABERTURA DE ARRUAMENTO 
 
 
382 - Presente requerimento de Casa Panorama � Construção Civil, Lda e Valério Pereira da 

Silva, com sede em Rua das Portas Verdes, n.º 13, Loja A, Cave, Marinha Grande, a solicitar a 
aprovação do projecto de arquitectura e infra-estruturas, referentes à Construção de Conjunto 

habitacional, Muros e Obras de Urbanização, sito na Rua do Pinhal, Trutas, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente como antecedente, Processo n.º 242/2004, de 24/03, referente ao pedido de 
licenciamento da Construção de Conjunto Habitacional e Muros, indeferido por Deliberação 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

abastecimento de água;  

 

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

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

desconformidade com as cérceas dominantes e com a volumetria das edificações 

envolventes.  

 

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

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

 

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

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

acauteladas as questões relativas às infra-estruturas.� 

 
Presente processo referente às Obras de Urbanização relativas à Abertura de Arruamento a 
partir da Rua do Pinhal, no lugar de Trutas, tendo em vista a execução das infra-estruturas 
necessárias aos licenciamentos da Construção de Conjunto Habitacional e Muros, solicitado a 

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

Lda. e da Construção de Conjunto Habitacional, solicitado a coberto do Processo n.º 566/2005, 

de 01/08, em nome de Valério Pereira da Silva. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, referindo os pressupostos que serviram de 
fundamento à proposta de indeferimento da pretensão, designadamente por ausência de rede 

pública de águas residuais domésticas, no âmbito audiência prévia escrita, efectuada através do 

Ofício n.º 844/2008, de 05/05. 
 
Após análise da pretensão, tendo em consideração os pareceres técnicos que sobre ela 

recaíram, a Câmara deliberou: 

 

Indeferir o pedido de execução de Obras de Urbanização relativas à Abertura do referido 

arruamento, tendo em vista a execução das infra-estruturas necessárias a Construção de 

Conjunto Habitacional e Muros, ao abrigo do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, designadamente por ausência de rede pública de águas residuais 

domésticas. 

 

Mais deliberou informar o requerente, dos seguintes aspectos: 

 

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

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

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

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

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

referência. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ N.º 1971/05 � PC N.º 401/05 � CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA 

 
LOCAL: RUA DO PINHAL � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL E MUROS 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

Processo retirado da ordem do dia. 
 

 

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

 
LOCAL: RUA DO PINHAL � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL 

 

FASE: ARQUITECTURA 
 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 
7 � REQ N.º 1401/08 � PC N.º 447/06 � FERREIRA & FERREIRA, LDA 

 
LOCAL: AVª MARGINAL � PRAIA DA VIEIRA � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO 

 

FASE: ARQUITECTURA 
 

 

383 - Presente requerimento de Mariparque � Diversões e Turismo, Lda, com sede em Av. 

Marginal, Praia da Vieira, Vieira de Leiria, Marinha Grande, a solicitar a aprovação a 

aprovação do projecto de alterações ao licenciamento do empreendimento Mariparque, sito na 

Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente processo referente ao Licenciamento da Construção de Empreendimento Turístico 

(Hotel Cristal Praia Villas � Hotel de 4*), aprovado por Deliberação tomada em Reunião de 

Câmara realizada em 08/03/2007.   
 
Presente pedido de licenciamento referente às alterações efectuadas durante o decorrer da obra 

da construção referida, a coberto do Alvará de Licença de Construção n.º 91/2007, emitido em 

21/03, dispondo de parecer técnico dos serviços referindo a conformidade das alterações 

realizadas, com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes do processo e os 

pareceres favoráveis emitidos pelas entidades consultadas, nomeadamente do Turismo de 

Portugal, I.P., da Autoridade Nacional de Protecção Civil e da Autoridade de Saúde da 

Marinha Grande, a Câmara deliberou deferir a aprovação do Projecto de Alterações ao 

licenciamento do empreendimento referido, nas seguintes condições: 

 

1. Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

seguintes elementos: 

 

a) 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; 

 

b) Cópia do Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndio, com o carimbo de 

aprovação pela Autoridade Nacional de Protecção Civil;  

 

c) Peças gráficas contendo as alterações necessárias a dar cumprimento aos aspectos 

referidos no parecer emitido pela Autoridade de Saúde da Marinha Grande, 

remetendo-se para o efeito ao requerente, cópia do referido parecer. 

 

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

consequência da execução da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

8  � REQ N.º 3261/08 � PC N.º 721/07 � MONOPROJECTO  - PROJECTOS PARA A 

INDÚSTRIA DE MOLDES, LDA 

 
LOCAL: RUA DOS SABUGUEIROS � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE 

VEDAÇÃO 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

384 - Presente requerimento de Monoprojecto � Projectos Para a Indústria de Moldes, Lda, com 

sede em Rua da Indústria, n.º 13, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de 

arquitectura, referente à construção de moradia unifamiliar, sita na Rua dos Sabugueiros, 
Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
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Presente pedido de licenciamento referente à Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muros 

de Vedação, a levar a efeito em prédio localizado na Rua dos Sabugueiros, em Picassinos, 
Freguesia da Marinha Grande, no qual se encontra proposta a execução de �Via Distribuidora 

Local� em ligação à futura �Variante Nascente/Sul�, patente no estudo viário desenvolvido pela 

Universidade de Coimbra, no âmbito da �Estruturação e Optimização do Funcionamento do 

Sistema de Transportes da Cidade da Marinha Grande�. 
 
Presentes Informações Técnicas dos serviços referindo a impossibilidade da execução daquela 

�Via Distribuidora Local�, em virtude da mesma já se encontrar inviabilizada, a montante e a 
jusante, por construções licenciadas e executadas antes da conclusão do referido estudo viário. 
 

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

Câmara deliberou Deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à 

construção da edificação requerida, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Apresentar, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, os 

seguintes elementos: 

 

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

Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

04/06; 

 

b) Projectos de Obras de Urbanização, devidamente instruídos, contemplando a 

execução das obras tidas por necessárias a dotar o prédio em causa das infra-

estruturas actualmente em falta.  

 

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

pintados, nas seguintes condições: 

 

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

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

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

Municipal das Edificações Urbanas; 

 

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

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

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

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

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

 

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; 

 

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. 
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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 respectiva licença de utilização (autorização 

de utilização). 

 

Mais deliberou que sejam dadas orientações à DOPU � Divisão de Ordenamento e 

Planeamento Urbanístico, para estudar alternativa à �Via Distribuidora Local�, patente 

no estudo viário desenvolvido pela Universidade de Coimbra, no âmbito da �Estruturação 

e Optimização do Funcionamento do Sistema de Transportes da Cidade da Marinha 

Grande�, via que se encontra desde o início daquele estudo, comprometida por 

construções licenciadas e executadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 � REQ N.º  1200/09 � PC N.º 183/08 � BANCO BPI, S.A. 

 
LOCAL: RUA DO MOINHO DE CIMA � CUMEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 

FASE: ESPECIALIDADES 
 

 

385 - Presente requerimento de Banco BPI, S.A., com sede em Rua Tenente Valadim, n.º 248, 

Porto, a solicitar aprovação do licenciamento do Estabelecimento Industrial, sito em Rua do 

Moinho de Cima, Cumeiras Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 

Presente Projecto de Arquitectura referente a Alterações de Instalação Industrial (Tipo 2), 

aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara, datada de 13/11/2008. 
 
Presente Licença de Autorização de Alteração de um Estabelecimento Industrial do Tipo 2, 
passada pela Direcção Regional da Economia do Centro. 
   
Presente Informação Técnica que atesta estarem os Projectos de Especialidades apresentados, 

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

Estabelecimento Industrial, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. As caixas de visita representadas no projecto de drenagem de águas residuais, 

devem ser independentes para a drenagem de águas de sabão e para os �dejectos�, 

de forma a não existir a possibilidade de contaminação, visto que a fossa existente 

é séptica e não estanque; 
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2. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por necessários em 

consequência da execução da obra. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

10 � REQ N.º 215/07 � PC N.º 59/07 � SPORT IMPÉRIO MARINHENSE 

 
LOCAL: AVª JOSÉ GREGÓRIO, N.º 116 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO EDIFÍCIO SEDE DA COLECTIVIDADE 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

386 - Presente requerimento de Sport Império Marinhense, com sede em Avª José Gregório, n.º 

116, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à alteração e 

ampliação do edifício sede. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício sede do Sport 
Império Marinhense, situado na Avenida José Gregório, n.º 116, Engenho, Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações e ampliação, 

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

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

condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

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

contemplando a indicação dos lugares de estacionamento decorrentes da aplicação dos 

parâmetros urbanísticos previstos no n.º 8, do artigo 5.º do Regulamento do PDMMG; 

 

3. Apresentação de documento da Conservatória do Registo Predial onde conste a 

correcção da área total da parcela, de acordo com a delimitação apresentada nas 

peças desenhadas e aferida no local; 

 

4. Dotar todos os compartimentos fechados dos meios complementares de renovação de 

ar por forma a dar cumprimento ao parecer favorável condicionado, emitido pela 

Autoridade de Saúde da Marinha Grande. 

 

Mais deliberou informar o requerente que em virtude da designação dada a alguns 

compartimentos e espaços interiores, nomeadamente �salão de festas�, �salão de jogos� e 

�bar�, pressupor o desenvolvimento de actividades com enquadramento legal próprio, o 
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seu funcionamento e abertura ao público carecerá de licenciamento específico, não 

contemplado no presente processo, podendo anexar ao mesmo os elementos necessários ao 

seu licenciamento. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

11 � REQ N.º 146/09 � PC N.º 363/08 � EUSÉBIO MACHADO � MÁRMORES E 

GRANITOS, LDA 

 

LOCAL: ESTRADA DA NAZARÉ, N.º 190 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA DE PREPARAÇÃO DE 

MÁRMORES E GRANITOS 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

387 - Presente requerimento de Eusébio Machado, residente em Estrada da Nazaré, n.º 192, 

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

ampliação de um edifício industrial, sito na Estrada da Nazaré, n.º 190, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Presente Processo de Obras n.º 176/71, relativo à construção de cómodos, num terreno 

localizada na Estrada da Nazaré, Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 

aprovado em 09/03/1971, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção 

com o n.º 619, de 22/09/1971; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1013/76, relativo a obras de beneficiação, aprovado em 

24/08/1976; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1651/79, relativo a obras de ampliação de oficina, aprovado em 

30/10/1979, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 1360, 

de 30/11/1979; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1319/82, relativo a obras de ampliação de oficina, aprovado em 

02/11/1982, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 1019, 

de 11/11/1982; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1616/82, relativo à construção de um muro, aprovado em 

28/12/1982; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1244/83, relativo à construção de um pavilhão, aprovado em 

21/12/1983, a que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 639, de 

21/08/1984; 
 
Presente Processo de Obras n.º 1363/86, relativo à construção de um muro, aprovado em 

19/11/1986, que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 904, de 

10/08/1987; 
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Presente Processo de Obras n.º 826/89, relativo à construção de um muro, aprovado em 

08/11/1989, que correspondeu a emissão do alvará de licença de construção com o n.º 826, de 

08/11/1990; 
 
Presente autorização de instalação emitida pela Direcção Regional de Economia do Centro, ao 

abrigo do artigo 24.º do RELAI; 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à alteração e ampliação de edifício industrial; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

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

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

condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

2. Apresentação, em igual período, de comprovativo de autorização das Estradas de 

Portugal, S.A., relativamente à localização do edifício e respectivos acessos, no âmbito 

do disposto no Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

12 � REQ N.º 803/09 � PC N.º 260/08 � SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL 

DAS TRUTAS 

 

LOCAL: RUA DA SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL DAS TRUTAS, N.º 6 � 

TRUTAS, MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: LEGALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA COLECTIVIDADE 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

388 - Presente requerimento de Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, com sede em Rua 
51, Trutas, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à 

alteração e ampliação de edifício sede. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à legalização de edifício da Sociedade Desportiva e 

Cultural de Trutas, situado na Rua da Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, n.º 6, 

Engenho, Marinha Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações e ampliação, 

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

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

condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

2. Apresentação, em igual período, de elementos gráficos relativos ao esquema de 

exaustão de fumos e gases de combustão provenientes da cozinha e planta do 

primeiro andar cotada. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

13 � REQ N.º 3880/07 � PC N.º 118/07 � INTEPLÁSTICO � IND. TÉCNICAS DE 

PLÁSTICOS, S.A. 

 

LOCAL: ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE � LOTE 37 D � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL 

 

FASE: ARQUITECTURA 

 

 

389 - Presente requerimento de Inteplastico � Indústria Técnica de Plásticos, Lda, com sede em 

Zona Industrial de Casal da Lebre, Apartado 360, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do 

projecto de arquitectura referente à Construção de edifício industrial, sito na Zona Industrial de 
Casal da Lebre, 37 D, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 

 
Presente Projecto de Arquitectura referente à construção de edifício industrial, a levar a efeito 

no Lote 37 D, da Zona Industrial do Casal da Lebre, Freguesia e Concelho da Marinha Grande; 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem as alterações efectuadas, aptas 

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

arquitectura referente à construção de edifício industrial, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

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

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

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

 

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

junto da Direcção Regional de Economia do Centro, nos termos do Decreto-Lei n.º 
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69/2003, de 10 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, 

de 9 de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

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

executivo da listagem dos processos de obras particulares decididos por despacho do Sr. 
Vereador do Urbanismo, proferido no âmbito da subdelegação de competências, cujo conteúdo 
se dá por integralmente reproduzido e da qual se anexa cópia (Anexo 1). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

14 - FUNDO FINÍCIA � PARECER DA CÂMARA SOBRE O PROJECTO UNODNA 

 
 

390 - Tendo sido entregue uma candidatura ao Fundo Finícia referente a um projecto de criação 

de uma empresa, 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 e do currículo dos três 

Promotores (Anexo 2). 
 
A � PROJECTO 

O projecto visa a criação de uma empresa (UnoDNA) destinada a comercializar produtos 

inovadores, já desenvolvidos pelos Sócios, que pretendem apresentar �a Identificação Genética 

por análise do DNA e as suas aplicações de uma forma lúdica e didáctica�. 

Pretende comercializar basicamente dois produtos: 

- o UnoDNA Identification, que inclui um DVD com um programa informático e um kit para 

recolha de uma amostra DNA e seu envio para a UnoDNA (que por sua vez a reencaminha para 
um laboratório protocolado para a análise do DNA). O cliente receberá o resultado via Internet 

(relatório de identidade genética).  
Com o programa informático, pode, p.ex. (tendo duas amostras diferentes), executar um teste 

de paternidade pelo próprio, de forma anónima. 

- o UnoDNA Safe, que inclui um kit para recolha e conservação por vários anos de uma 

amostra de DNA. 

Apresentam uma estratégia ambiciosa de comercialização, que passa pela sua colocação em 

redes de retalho especializadas de Portugal e Espanha. 

Propõem-se criar um posto de trabalho. 

 

B � PROMOTORES 
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A empresa terá três sócios, que evidenciam boa experiência a nível da concepção e 

desenvolvimento do produto, e menos experiência a nível da distribuição e comercialização dos 
mesmos. 

Dois deles indicam residência no Concelho da Marinha Grande. 

 

C � INVESTIMENTO 

O investimento global é de 154.000 �, do qual a maior parte (cerca de 80.000 �) correspondem 

a despesas de desenvolvimento do produto já efectuadas. 

As restantes despesas correspondem à aquisição de equipamento e despesas de lançamento no 

mercado. 

 

D � FINANCIAMENTO 

Os Promotores solicitam o financiamento máximo do Fundo Finícia (45.000 �). 

O restante será financiado com Entrada de Capitais Próprios (90.000 �) e Meios Libertos 

(19.000 �)  

 

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: 
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O Projecto UnoDNA cumpre o disposto neste artigo, já que é um projecto que visa 

a criação de uma empresa com sede no Concelho da Marinha Grande e se enquadra 

no sector dos serviços 

- Art. 5º: Condições de Acesso das Empresas 

Dado que a empresa ainda não está constituída, não é possível, nesta fase, aferir o 
cumprimento das condições de acesso. 

- Art. 6º: Condições de Elegibilidade dos Projectos  

Ainda não foi iniciado o investimento e não estão previstas obras de 

remodelação/adaptação.  

Considera-se, no entanto, que se trata de um projecto de características inovadoras e 

de interesse para o Concelho. 

 

Nestes termos a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera dar PARECER 

FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DO PROJECTO, condicionado à efectiva realização do 

investimento no Concelho da Marinha Grande e ao cumprimento de todas as condições de 

acesso previstas no art. 5º. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração de voto: 

 
�Votei favoravelmente, no pressuposto de que os serviços da Câmara que elaboraram a 

proposta de deliberação e o Sr. Presidente garantiram e asseguraram a exequibilidade legal 

do projecto e o cumprimento dos pressupostos que levam à atribuição de parecer favorável a 

este pedido.� 

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira subscreveu a presente declaração de voto. 

 
 
15 - 8.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 
 
391 - Presente proposta da 8.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
7ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 65.945,85 euros nos reforços 

e de 65.945,85 euros nas anulações; 
7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 45.780,00 euros 
nos reforços e de 45.780,00 euros nas anulações.  
7ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 11.162,85 euros nos 
reforços e de 14.437,85 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 8ª 
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Modificação aos Documentos Previsionais de 2009, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

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

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

Vereadores do P.S. . 

 

 

16 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

APROVAÇÃO DOS PREÇOS. 
 

 

392 - Por deliberação camarária de 22 de Dezembro de 2008, foram aprovados os instrumentos 
de gestão previsional para 2009, da empresa municipal TUMG � Transportes Urbanos da 
Marinha Grande. 
 
No âmbito do plano de actividades para 2009, foi incluído «o lançamento do transporte público 

urbano na cidade, através da implementação das linhas � vermelha e verde � propostas no 
�cenário 3�, do Estudo de Mobilidade da Cidade da Marinha Grande». 
  
Cabe ao Conselho de Administração da TUMG propor à Câmara Municipal a aprovação dos 

preços a praticar, de acordo com o artigo 10.º, n.º 1, alínea h), dos respectivos Estatutos. 
 
Nessa sequência veio a referida empresa apresentar uma proposta de preços a praticar, assente 

no Estudo de Mobilidade (Entrada n.º 6503/2009, de 6 de Maio). 
 
O Estudo de Mobilidade e Transportes na Cidade da Marinha Grande, foi elaborado pela 
empresa Perform Energia, e aprovado pelo Conselho Directivo do Instituto da Mobilidade e 
Transportes Terrestres, IP, em 30 de Dezembro de 2008. 
  
Considerando os fundamentos constantes do citado Estudo de Mobilidade, a Câmara 

Municipal delibera, de acordo com o art. 64º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar, nos termos da 

proposta apresentada pela empresa municipal TUMG-EM, os seguintes preços a praticar 

na exploração do serviço de transporte público urbano de passageiros: 

 

TÍTULOS DE TRANSPORTE PREÇO UNITÁRIO 

/EUROS    

Passe Geral 15,00 

Passe Quinzenal 7,5 

Passe Jovem 7,5 

Passe Sénior 7,5 

Passe Empresa 10,00 

Pré-comprado 10 viagens 5,00 

Bilhete de 1 viagem 0,80 

½ Bilhete de 1 viagem 0,40 

 

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

Vereadores do P.S.. 
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O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Abstive-me porque apesar de sempre ter defendido a concretização do transporte público 

urbano na Marinha Grande através da TUMG, este processo me suscita as maiores dúvidas, 

designadamente pela pressa em colocá-lo em funcionamento. Durante 3 anos pugnei nestas 

reuniões pela concretização desse objectivo perfeitamente possível, todavia o calendário 

eleitoral da maioria leva a que a 4 meses das eleições haja pressa em pôr em funcionamento 

uma actividade que pode ser financeiramente muito custosa para a Câmara Municipal. Não 

sabemos o custo do aluguer das viaturas, nada nos diz que as empresas que irão fornecer esse 

serviço não se aproveitem da pressa da Câmara Municipal para elevar as suas propostas, não 

há nenhum processo atempado e organizado de divulgação à população que crie no espírito 

das pessoas um hábito para a utilização deste serviço. Por estas razões entendo que a pressa 

devido ao calendário eleitoral da CDU que está subjacente à concretização deste serviço 

possa matar à nascença a sua utilidade e no futuro virmos a ter consequências muito gravosas 

porque não se colocou ao serviço da população atempadamente um serviço que lhes é 

inegavelmente útil, mas apenas a satisfação de objectivos eleitorais.� . 

 

Esta declaração foi subscrita pelo Sr. Vereador Dr. Álvaro Pereira e pela Sr.ª Vereadora 

Dr.ª Cidália Ferreira. 

 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 
 
�Manifesto a minha grande satisfação pelo facto de a empresa TUMG constituída há mais de 7 

anos poder finalmente cumprir com aquele que é desde o seu início o objectivo central a 

atingir, ou seja, servir a população com a prestação dos serviços inegavelmente úteis de 

transporte público urbano. Dispenso-me neste momento de fazer quaisquer considerações de 

natureza político-partidária porque se nos primeiros 4 anos de existência da TUMG ela não 

prestou o devido serviço seguramente tal se deveu não à falta de vontade daqueles que a 

criaram mas às dificuldades com que se confrontaram. Tal se pode dizer também dos últimos 3 

anos e meio em que a situação da empresa passou por contingências de todos conhecidas e 

largamente discutidas na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nos órgãos de 

comunicação social. A decisão que a Câmara acaba de tomar coloca-se assim acima de 

quaisquer questiúnculas que sobre esta matéria possam ser levantadas, uma vez que o que está 

em causa é exclusivamente servir a população e defender o interesse público. Sabemos que se 

trata de uma operação que envolve dificuldades de monta e riscos do ponto de vista financeiro, 

no entanto o seu adiamento em nada contribuirá para ultrapassar essas dificuldades. Recordo, 

aliás, que a própria Assembleia Municipal recentemente questionou porque razão a Câmara 

não ia avançar com os transportes urbanos no mês de Maio como eu próprio tinha em devido 

tempo anunciado, observação esta que só pode ser entendida como uma chamada de atenção à 

Câmara para a urgência da implementação dos transportes urbanos. É justamente com essa 

preocupação que o fazemos assim que as condições necessárias estão reunidas e que não 

remetemos o início do transporte urbano para os meses de Setembro e Outubro em que, aí sim, 

poderia ser questionado o eventual aproveitamento político dessa decisão.� . 

 

O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu para subscrever a declaração de voto do Sr. 

Presidente, o que foi aceite.   
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Na sequência da aprovação do anterior ponto da ordem do dia, o Sr. Presidente pediu a todos os 

membros do executivo para que fosse apreciada e votada a proposta referente ao contrato de 
gestão a celebrar com a TUMG, nos termos seguintes, o que foi por todos aceite: 
 
 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. CONTRATO 

DE GESTÃO. 

 

 

393 - Por deliberação camarária de 22 de Dezembro de 2008, foram aprovados os instrumentos 

de gestão previsional para 2009, da empresa municipal TUMG � Transportes Urbanos da 
Marinha Grande. 
 
No âmbito do plano de actividades para 2009, foi incluído «o lançamento do transporte público 

urbano na cidade, através da implementação das linhas � vermelha e verde � propostas no 
�cenário 3�, do Estudo de Mobilidade da Cidade da Marinha Grande». 
  
O Estudo de Mobilidade e Transportes na Cidade da Marinha Grande, foi elaborado pela 
empresa Perform Energia, e aprovado pelo Conselho Directivo do Instituto da Mobilidade e 
Transportes Terrestres, IP, em 30 de Dezembro de 2008. 
 
Considerando que integra o objecto social da empresa municipal TUMG a prestação do serviço 

público de transporte colectivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, dos 

respectivos estatutos. 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos em rede de transportes regulares urbanos e em rede de transportes regulares 
locais que se desenvolvam exclusivamente na área do município, de acordo com as alíneas b) e 

c), do n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 
 
Considerando que o serviço público de transporte colectivo de passageiros constitui um serviço 

de interesse geral. 
 
Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de 

interesse geral é necessária a celebração de um contrato de gestão, nos termos do artigo 20.º, n.º 

1, do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local. 
  
Ante o exposto e tendo em conta o Estudo de Mobilidade e Transportes da Cidade da 

Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o art. 64º, n.º 2, alínea f), 

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

com o artigo 20.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, aprovar o 

contrato de gestão a celebrar com a empresa municipal TUMG � Transportes Urbanos da 

Marinha Grande, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido. 

 

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

Vereadores do P.S. . 

 
 

REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 
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Na sequência da discussão e votação dos anteriores pontos, o Sr. Vereador Dr. João Paulo 

Pedrosa apresentou o requerimento cujo conteúdo se passa a reproduzir: 
 
�Requeiro que me seja fornecido pela TUMG o processo negocial e eventual contrato de 

aluguer que entretanto venha a ser formulado com vista aos transportes públicos urbanos e 

que me informem se esse processo concursal apenas carece de aprovação da empresa ou da 

Câmara Municipal, na medida em que é a Câmara que suporta, através de transferências, essa 

despesa.� . 

 

 

17 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

PARA O ANO DE 2009 




394 - Presente informação nº 4/2009 de 22-05-2009 da Chefe da Divisão Financeira 

justificando a necessidade de se proceder à contratação dos serviços de Auditoria Externa e 

Certificação Legal das Contas do Município da Marinha Grande para o ano de 2009. 
 
Presentes as peças do procedimento (convite e caderno de encargos). 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta contratação de serviços é de 13.650 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e este corresponde ao preço máximo que a entidade 

adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do 

contrato e determina a adopção do procedimento por ajuste directo, previsto na alínea a) do nº1 

do artigo 16º do citado diploma, atendendo a que se prevê um valor do contrato inferior a 
75.000,00 euros conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, para os efeitos do 

disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
A Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo com os artigos 

16.º, n.º 1, alínea a), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º e 40.º, n.º 2, todos do Código dos 

Contratos Públicos, artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e 

de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera: 

 

a) Adoptar o procedimento por ajuste directo, previsto na alínea a) do nº1 do artigo 

16º do CCP, com vista à aquisição dos serviços de auditoria externa às contas do 

Município da Marinha Grande para o ano de 2009; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

c) Que seja convidada a apresentar proposta a seguinte entidade: ANA CALADO 

PINTO & PEDRO DE CAMPOS MACHADO, SROC, LDA; 

d) Aprovar as especificações técnicas elaboradas ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

art.º 42º, atento o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 40º, todos do Código dos 

Contratos Públicos.  

 

Mais se informa que a presente despesa tem enquadramento orçamental na classificação 

0103/020214, tendo sido emitida a proposta de cabimento n.º 1678/2009 no valor de 16.380 

euros (IVA incluído à taxa de 20%). 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


18 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNICA � ANO LECTIVO 2008/2009 � 2.ª 

DELIBERAÇÃO � ESCLARECIMENTO PARA O ESTORNO E A EMISSÃO DE NOVA 

PROPOSTA DE CABIMENTO 

 
 
395 - Na Reunião de Câmara do passado dia 26 de Fevereiro de 2009, esta Câmara deliberou 

atribuir aos Agrupamentos das Escolas do Concelho da Marinha Grande, os seguintes 
subsídios: 
 

 
Escola Guilherme 

Stephens 

Escola Nery 

Capucho 

Escola Vieira de 

Leiria 

Escalão A 350,00 � 250,00 � 250,00 � 
Escalão B 75,00 � 125,00 � 375,00 � 

TOTAL 425,00 � 375,00 � 625,00 � 

 
Considerando a deliberação tomada em 26-02-2009, cuja cópia se anexa (Anexo 3), e a 
respectiva Proposta de Cabimento n.º 678/2009. 
 
Considerando a Informação n.º 43SAB/2008 de 08-04-2009 da Secção de Contabilidade. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e delibera tomar conhecimento dos 

procedimentos contabilísticos adoptados tendo em vista a regularização do cabimento 

efectuado aquando da Deliberação de 26-02-09, e de modo a assegurar a regularização da 

despesa pública, atenta a necessidade de execução da deliberação tomada.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

19 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 111/CO/2006, NO QUAL É 

ARGUIDO JÚLIO FARTO HENRIQUES: DECISÃO FINAL. 

 
 
396 - Presente processo de contra-ordenação nº 111/CO/2006, no âmbito do qual é arguido 

Júlio Farto Henriques. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo artigo 29º, do Decreto-Lei nº 370/99, de 18 de 

Setembro, profere contra Júlio Farto Henriques, a seguinte 
 

Deliberação 

(artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 
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quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 
 
I � ARGUIDO 

 

Júlio Farto Henriques, contribuinte nº 111 373 042, residente em Avenida José Gregório, nº 

117-A, 2430-243 Marinha Grande. 
 
 

II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem o arguido acusado, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 11º, nº 1 do Decreto-Lei nº 370/99, de 18 de Setembro,  
 
Por, no dia 11 de Maio de 2005, pelas 12H30, os Serviços da Direcção Regional de Agricultura 

da Beira Litoral terem constatado que mantinha o talho sito na Avenida José Gregório, nº 117-
A, Marinha Grande, em pleno funcionamento sem para o efeito possuir a necessária licença de 

utilização, constituindo uma contra-ordenação, prevista e punível na alínea a), nº 1 do artigo 

27º do Decreto-Lei nº 370/99, de 18 de Setembro, com coima aplicável para pessoas singulares 

de 498,80 a 3740,98 Euros. 
 

III � PROVAS 

 

Os factos imputados ao arguido foram constatados na sequência de deslocação ao local pelos 

Serviços da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral no dia 11/05/2005 (cfr. fls. 2 e 

ss. dos autos). 
 
Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 25de Outubro de 

2006. 
No âmbito do processo foi o arguido devida e regularmente notificado através do ofício nº 

11280, de 08/11/2006 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 11 a 13 dos autos). 
O arguido apresentou, em 29 de Novembro de 2006, defesa escrita, dela constando, com 
relevância para a presente decisão, o seguinte (cfr. fls. 14 a 29 dos autos): 
�É totalmente falso que o talho objecto de fiscalização que deu origem ao presente processo 

não possuir licença de laboração para a actividade comercial desenvolvida. 

A mesma existe desde a entrada em funcionamento do estabelecimento (�). 

Aquando da visita da fiscalização o arguido possuía a supra referida licença, só que a mesma 

não se encontrava afixada por mero lapso, pois na semana anterior tinha sido retirada para 

proceder à limpeza das paredes que se apresentavam salpicadas (�).� 

 
O arguido juntou aos autos fotocópias do alvará de licença sanitária, Bilhete de Identidade, 

número de contribuinte, declaração de IRS e recibo de salários. 
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IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 

 

a) No dia 11/05/2005, pelas 12H30, os Serviços da Direcção Regional de Agricultura da 

Beira Litoral, na sequência de deslocação ao local, constataram que o talho propriedade 

de Júlio Farto Henriques encontrava-se em pleno funcionamento, não possuindo a 

necessária licença de utilização para o efeito; 
b) O arguido, em sede de exercício de direito de defesa, exibiu fotocópia do alvará de 

licença sanitária emitido por esta Câmara Municipal; 
c) O arguido vinha acusado de violação do disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 

370/99, de 18 de Setembro; 
d) Ora, nos termos do disposto no artigo 33º do mesmo diploma, estes alvarás sanitários 

mantinham-se válidos, só sendo substituídos pela licença de utilização, na sequência do 

licenciamento de obras de ampliação, reconstrução ou alteração; 
e) Este diploma foi revogado pelo Decreto-Lei nº 259/2007, de 17 de Julho. 
f) Não tendo esta câmara municipal conhecimento da realização de obras no 

estabelecimento referido no Auto de Notícia, teremos de concluir que, à data da prática 

dos factos, o mesmo encontrava-se devidamente licenciado pelo alvará sanitário nº 

53/1989, pelo que não poderá o arguido ser condenado pela prática da contra-ordenação 

de que vem acusado. 
 

*** 

 

De tudo o acima exposto resulta que: 

 

Não constituem ilícito contra-ordenacional os factos de que vem o arguido acusado, uma vez 
que o estabelecimento de talho, sito na Avenida José Gregório, nº 117-A, Marinha Grande, se 
encontrava devidamente licenciado pelo alvará de licença sanitária nº 53/1989 emitido por esta 

Câmara Municipal, pelo que deverão os presentes autos ser ARQUIVADOS. 
 

Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
20 - PROCESSO N.º 185-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

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

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

LEI N.º 10/2008, DE 20/02). 

 
 
397 - Presente Informação n.º 10/JA/09, de 18/05/09; 
Presente requerimento n.º 530/2009 de Daniela Teixeira Serrano, Solicitadora; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 20 de 

Março de 2009; 
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Presente fotocópia simples de certidão da descrição n.º 1278 da freguesia da Moita da 

Conservatória de Registo Predial de Alcobaça; 
Presente fotocópia simples da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 

1450, da freguesia da Moita; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
 
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 Artur 
Henrique dos Santos, 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 doação do prédio rústico sito na Cavadinha, inscrito na 

matriz predial rústica sob o n.º 1450, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, descrito 

na Conservatória de Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1278 da freguesia da Moita.  
   

b) O prédio em causa tem uma área de 6256 m2 e é composto por terra de semeadura.   
 

c) O prédio rústico será objecto de doação, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 530/2009, apresentado na S.O.P. desta 
Câmara Municipal. 
 
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 a 

constituição de compropriedade, mais concretamente à doação a favor de Ondina Maria 

Grácio dos Santos e Pedro Ricardo Grácio de Sousa, do prédio rústico, propriedade de 

Artur Henrique dos Santos, composto por terra de semeadura, com a área de 6256 m2, 
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sito na Cavadinha, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz 

predial rústica sob o n.º 1450 da freguesia da Moita, descrito na Conservatória de Registo 

Predial de Alcobaça sob o n.º 1278.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





21 - PROCESSO N.º 230-09 - SOLICITAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE (ARTIGO 54º DA LEI DAS ÁREAS 

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

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

LEI N.º 10/2008, DE 20/02). 

 

 

398 - Presente Informação n.º 11/JA/09, de 20/05/09; 
Presente requerimento n.º 725/2009 de Carlos Laurindo Tereso; 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica, datada de 01 de Abril 

de 2009; 
Presente fotocópia de certidão da descrição n.º 15827 da freguesia da Marinha Grande da 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande; 
Presente certidão da caderneta predial rústica do prédio com o artigo matricial n.º 11125, da 

freguesia da Marinha Grande; 
Presente Planta de Localização à escala 1:2000, na qual delimita a área correspondente ao 

prédio; 
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, após análise dos referidos documentos e 
considerando que:  
 
a) Carlos Laurindo Tereso, com domicílio na Rua Dr. José Henriques Vareda, n.º 27, freguesia 

e concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietário, 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 compra e venda do 

prédio rústico sito na Rua das Carreirinhas, Comeira, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 

11125, freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, descrito na Conservatória 

de Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 15827.  
   

b) O prédio em causa tem uma área de 2112 m2 e é composto por terra de semeadura.   
 

c) O prédio rústico será objecto de doação, originando tal negócio jurídico uma situação de 

compropriedade, de acordo com o requerimento n.º 725/2009, apresentado na S.O.P. desta 

Câmara Municipal. 
 

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) Refere o requerente que a emissão do parecer solicitado se destina a instruir escritura de 

compra e venda de um prédio a favor de nove pessoas, devidamente identificadas no 
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requerimento n.º 725/09, pelo que deste negócio jurídico resultará a constituição de 

compropriedade, sendo por isso aplicável a norma jurídica acima reproduzida. 
 
f) O prédio em causa refere-se a prédio rústico composto por terra de semeadura, com a área de 

2112 m2, sito na Rua das Carreirinhas, Comeira, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
inscrito na matriz rústica sob o artigo 11125 da freguesia da Marinha Grande, descrito na 

Conservatória de Registo Predial da Marinha Grande com o n.º 15827. 
 

g) 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. 
 
h) A actual Lei das AUGI apenas consagra como fundamento de parecer desfavorável o facto 
de o negócio jurídico a realizar visar ou dele resultar parcelamento físico, em violação do 

regime jurídico aplicável aos loteamentos urbanos. 
 

i) Com a celebração do negócio jurídico pretendido, o prédio rústico passará a estar sujeito ao 

regime jurídico da compropriedade, segundo o qual, nos termos do artigo 1412º do CC, 

nenhum dos comproprietários é obrigado a permanecer na indivisão, salvo estipulação em 

contrário. 
 
j) Pelo que, após a celebração do negócio jurídico que constituirá a compropriedade, qualquer 
um dos seus titulares terá o direito de requerer a divisão do prédio. 
         
l) Nos termos do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, 

de 04 de Setembro, as operações de loteamento são � as acções que tenham por objecto ou por 

efeito a constituição de um ou mais lotes destinados, imediata ou subsequentemente, à 

edificação urbana e que resulte da divisão de um ou vários prédios ou do seu 

reparcelamento�. 

 

m) Ora, de acordo com Fernanda Paula Oliveira, Maria José Castanheira Neves, Dulce Lopes e 

Fernanda Maçãs in �Regime Jurídico da Urbanização e Edificação � Comentado - Almedina�, 
para que se possa afirmar estarmos perante um loteamento urbano, a existência  do elemento 

�destino sucessivo ou imediato para construção� dos novos prédios terá de ocorrer no momento 

da divisão fundiária ou do reparcelamento e não posteriormente pois só assim estaremos 

perante lotes, isto é, novas unidades prediais com uma capacidade edificativa precisa. 
 
n) Pelo que presentemente, poder-se-á prever que o prédio poderá vir a ser objecto de uma 

transformação fundiária mas já não se poderá afirmar, por desconhecimento actual da vontade 

dos futuros comproprietários, que o prédio será objecto de uma operação de loteamento, uma 

vez que para estarmos perante esta última terá de resultar da divisão do prédio simultaneamente 

a criação de lote(s), isto é, novas unidades prediais com uma capacidade edificativa precisa. 
 
o) Se tal suceder e quando suceder, então competirá ao Município controlar a operação 

urbanística em causa. 
 
p) Actualmente, apenas se poderá presumir que o prédio poderá vir a ser objecto de uma 

transformação fundiária, após a celebração do negócio jurídico pretendido. 
Ora, não se pode confundir uma operação de transformação fundiária com uma operação 

urbanística, pois se é verdade que uma operação de loteamento é uma operação urbanística de 
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transformação fundiária, nem todas as operações de transformação fundiária correspondem a 

operações urbanísticas, sendo que aos Municípios apenas compete controlar, através do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação, as operações urbanísticas.    
  

r) 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 a 

constituição de compropriedade, mais concretamente à compra e venda do prédio rústico, 

propriedade de Carlos Laurindo Tereso, a favor de 9 sujeitos, composto por terra de 

semeadura, com a área de 2112 m2, sito na Rua das Carreirinhas, Comeira, freguesia e 

concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 11125 da 

freguesia da Marinha Grande, descrito na Conservatória de Registo Predial da Marinha 

Grande sob o n.º 15827 da freguesia da Marinha Grande.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Presidente declarou-se impedido na apreciação e votação do presente processo, pelo 

que foi substituído pelo Vice-Presidente, Sr. Sérgio Moiteiro. 





22 - EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

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

Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 
- Amandio José Gomes Madeira, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação 

de lápide, na sepultura temporária nº 2087 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada 

nº E/6168/2009; 

 

- Inês Noémia Santos Nascimento, solicita autorização para revestimento em pedra e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2104 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/6310/2009; 

 

- Isilda Carvalho de Freitas, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 850 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/6743/2009; 

 

- Joaquim da Costa, solicita autorização para revestimento em pedra e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2107 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/6757/2009.  

 

Considerando que: 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 04/06/2009 

Acta n.º 13 

 

 33 

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

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

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

requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. nº 3 do artigo e 
Regulamento citado); 
 
- A Câmara substituir-se-à ao(s) interessado(s) sempre que não for respeitado o prazo referido 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

23 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

400 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de saneamento doméstico e 

pluvial na Rua Manuel Ferreira - Camarnal � Concurso Limitado nº. 18/01�, adjudicada à 

Firma �Pasolis-Empreitadas e obras Públicas do Lis, Lda� com sede em Edifício Lis, escritório 

704-8º. Piso � Leiria. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Arranjos da Praça Afonso Lopes Vieira e zona 

envolvente � S. Pedro de Moel � Concurso Limitado nº. 09/01�, adjudicada à Firma �Civilvias-
Construção e Vias, Lda� com sede em Garcia. 

 

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

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

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

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

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

24 - RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 
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401 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Ampliação do Cemitério de Casal Galego 
� 2ª. Fase � Concurso Limitado nº. 08/08 (DASU)�, adjudicada à Firma �Manuel Conceição 

Antunes � Construções e Obras Públicas, S.A.� com sede em Estrada Nacional 1, Vale � Vale 
Gracioso. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Beneficiação da Rua 4 - Figueiras  � Concurso 
Público nº. 03/06 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Transbarqueiro - Transportes, Lda.� com sede 

em Barqueiro � Vieira de Leiria. 

 

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

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

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

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

nº 59/99 de 02 de Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

25 - EMPREITADA � �ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

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

TRABALHOS A MENOS 

 

 

402 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/06 e data de 18/05/2009, em que se 
propõe a aprovação de trabalhos a menos no valor de 12.514,93 � à empresa �LENAPRÉDIO, 

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

 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/06, que se anexa 

(Anexo 4) e se dá por reproduzida, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 

12.514,93 � à empresa �LENAPRÉDIO, Lda� da empreitada de �Execução de arranjos 

exteriores em diversos recintos escolares�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

26 - EMPREITADA � CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES NO MUSEU 

JOAQUIM CORREIA - PLANO DE TRABALHOS DEFINITIVO 

 

403 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/11 e data de 28/05/2009, em que se 

propõe a aprovação do plano de trabalhos definitivo e respectivo plano de pagamentos, da 
empreitada em título. 

 
A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/11, que se anexa 

(Anexo 5) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto n.º 3 do art. 159º do Dec. � Lei 59/99, de 02 de Março, aprovar o plano de 

trabalhos definitivo e respectivo plano de pagamentos, à empresa �A Encosta � 
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Construções, SA� relativos à empreitada �Construção do pavilhão de exposições no 

Museu Joaquim Correia�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

27 - �REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE VIEIRA DE LEIRIA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 03/05-DEEM � APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS 

 

404 - Presente informação da D.E.E.M. com refª MJ-25/09, em que se propõe a aprovação de 

trabalhos a menos no valor de 88,52 � à empresa �CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, 

LDª�. da empreitada �Requalificação do Mercado de Vieira de Leiria�. 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª MJ-25/09, que se anexa 

(Anexo 6) e se dá por reproduzida, delibera ao abrigo do disposto n.º 3 do Art. 28º do Dec-

Lei 59/99 de 02 de Março, aprovar trabalhos a menos no valor de 88,52 � (Oitenta e oito 

euros e cinquenta e dois cêntimos) à empresa �CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, 

LDª�da empreitada �Requalificação do Mercado de Vieira de Leiria�. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

28 - APOIO PARA I ENCONTRO DE CAMPISMO E CARAVANISMO 
 
 
405 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 7/2009 datada de 15.05.09 do sector 
cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro e 

logístico do Clube de Campismo da Marinha Grande, para a realização do I Encontro de 

Campismo e Caravanismo que teve lugar nos dias 17, 18 e 19 de Abril no Parque Municipal de 
Exposições, na Marinha Grande e tendo em conta que se tratou de uma iniciativa que funcionou 

como pólo de atracção turística, pois trouxe até ao nosso Concelho muitos campistas e 

caravanistas oriundos de vários pontos do país, o que permitiu dar a conhecer melhor a nossa 
oferta turística e trouxe mais dinamismo à economia local, delibera, ao abrigo da alínea b) do 

nº4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias 

alterações pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 500,00� 

(quinhentos euros) ao Clube de Campismo da Marinha Grande para comparticipação nas 

despesas com o I Encontro de Campismo e Caravanismo. 
 

Mais se informa que a entidade mencionada no quadro anexo 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 aprovada por unanimidade. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2009-A-144. 
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29 - ORQUESTRA LIGEIRA DA MARINHA GRANDE � PROTOCOLO COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE   

 

 
406 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 05/2009 datada de 14.05.09 do sector 
cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro para 

suporte da despesa com a reparação de equipamento musical da Orquestra Ligeira da Marinha 

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

Freguesia, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº6 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 

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

Freguesia da Marinha Grande: 

 
1. comparticipação na despesa para a reparação de instrumentos em 850,85� 

(oitocentos e cinquenta euros e oitenta e cinco cêntimos) correspondente a 75% do valor 

total de 1134,47�, referente à aquisição e reparação de instrumentos, mediante a  

apresentação do documento comprovativo dessa 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. 

 

 

30 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 

1.º DE JANEIRO PARA A PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 

TERCEIRA IDADE. 
 
 
407 - Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, datado de 7 de Abril do 
corrente ano, com o n.º de registo de entrada 6889, de 14/05/2009, a solicitar a atribuição do 

subsídio anual para o desenvolvimento da promoção da actividade física. 
   
Presente informação n.º 661/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e Desporto), 

datada de 15/05/2009, dando conta que a Câmara Municipal tem prevista a atribuição de apoios 

a colectividades do concelho que se proponham a desenvolver Projectos de Actividade Física 

para a Terceira Idade, ao abrigo da rubrica A/49 do Plano de Actividades Municipais para 
2009. 
 
Mais informa que, os referidos projectos já foram implementados no decorrer dos anos civis de 

2006, 2007 e 2008 e que a continuação do funcionamento dos mesmos, é do interesse da 

Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense.  
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que é da sua 

competência �apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 
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interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra� 

delibera, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro atribuir o apoio financeiro à 

entidade Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, contribuinte fiscal número 501 

372 121, com sede na Rua Principal � Garcia -, 2430 Marinha Grande, cuja situação 

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

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

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

2009, sendo a verba dividida do seguinte modo: 

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

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

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

 

ENTIDADE NIF RECURSOS 

HUMANOS 

MATERIAIS 

Sociedade Desportiva e 

Recreativa Garciense 

501 372 121 1.100,00 400,00 

 TOTAL 1. 100,00� 400,00� 

 

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

 

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

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

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

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



31 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia dois de Junho de dois mil e nove, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 3.644.109,06 � (três 

milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e nove euros e seis cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 









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

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

analisar os seguintes assuntos: 

 

 

1. REQ N.º 279/09  - PC N.º 266/01 � LUÍS MANUEL CARDOSO MOTA 
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2. REQ N.º 278/09  - PC N.º 267/01 � RUI  PEDRO CARDOSO MOTA 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES 

DE PARKINSON � DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA - PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS EM PLANO DE 

ACTIVIDADES MUNICIPAL PARA O CORRENTE ANO. 
 

4. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA SOBRE ABERTURA DE SALA NA ESCOLA GUILHERME 

STEPHENS 

 

5. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO DA SOCIEDADE DESPORTIVA E 

CULTURAL DE TRUTAS PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO 

 

6. XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS A ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

 

7. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS GRATUITOS ÀS ALUNAS JESSICA 

FERNANDES DOS SANTOS E ALEXIS DA SILVA SANTOS, INTEGRADAS 

RESPECTIVAMENTE NA EB1 FRANCISCO VERÍSSIMO E NA EB1 DE 

CASAL DE MALTA, POSICIONADAS NO ESCALÃO A, EM VIRTUDE DA 

SUA RECENTE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES . 
 

8. APOIO À 6ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES � 2009 

 

9. SIR 1º DE MAIO - REMODELAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 

 

10. AGRADECIMENTO PÚBLICO AO COMISSÁRIO DA XII SEMANA DA 

EDUCAÇÃO � PROFESSOR CESÁRIO SILVA 

 
11. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO 

PROJECTO ECOESCOLAS 

 

12. SEGURANÇA FLORESTAL � COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (CMDFCI) � APOIO EXTRAORDINÁRIO 

À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MARINHA GRANDE (AHBVMG) E À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA (AHBVVL) � ACÇÕES 

DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. 

 
 
 









1 - REQ N.º 279/09  - PC N.º 266/01 � LUÍS MANUEL CARDOSO MOTA 
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408 - Presente processo referente ao Licenciamento da Construção de Moradias Geminadas, 

aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 13 de Agosto de 2002 com posteriores alterações 

aprovadas por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 26 de Maio de 2006.   
 
Presente pedido de licenciamento referente à legalização das alterações efectuadas durante o 

decorrer da obra da construção referida, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, referindo 

a desconformidade das alterações realizadas, com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 

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

Câmara deliberou indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do art. 24.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04/09, designadamente 

por: 

 

a) Apresentar desconformidade com normas legais e regulamentares aplicáveis, ao 

propor a construção (legalização) de mais um piso para além do permitido e referido 

no Edital que estabeleceu as condições de venda em hasta pública do lote; 

 

b) O piso em cave não garantir o estipulado na alínea bb) do n.º 5 da alínea x) do artigo 

3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, ao exceder o valor máximo de 

0,50m relativamente à diferença de cotas entre o plano superior da sua laje de 

cobertura e o ponto de cota médio do polígono de implantação da edificação;      

 

c) A edificação ser susceptível de ��afectar a estética das povoações, a sua adequada 

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

desconformidade com�� o número máximo de pisos permitido para o lote (dois).    

 

Mais deliberou, informar o requerente, que se mantém na íntegra, as conclusões 

constantes do anterior Ofício n.º 2216/08, de 23/12, relativo à Audiência Prévia conferida, 

subjacente ao projecto de indeferimento da presente pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - REQ N.º 278/09  - PC N.º 267/01 � RUI  PEDRO CARDOSO MOTA 

 

 

409 - Presente processo referente ao Licenciamento da Construção de Moradias Geminadas, 

aprovado por Despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 13 de Agosto de 2002.   
 
Presente pedido de licenciamento referente à legalização das alterações efectuadas durante o 

decorrer da obra da construção referida, dispondo de pareceres técnicos dos serviços, referindo 

a desconformidade das alterações realizadas, com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 

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

Câmara deliberou indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do art. 24.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 04/09, designadamente 

por: 
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a) Apresentar desconformidade com normas legais e regulamentares aplicáveis, ao 

propor a construção (legalização) de mais um piso para além do permitido e 

referido no Edital que estabeleceu as condições de venda em hasta pública do lote; 

 

b) O piso em cave não garantir o estipulado na alínea bb) do n.º 5 da alínea x) do 

artigo 3.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, ao exceder o valor 

máximo de 0,50m relativamente à diferença de cotas entre o plano superior da sua 

laje de cobertura e o ponto de cota médio do polígono de implantação da 

edificação;      

 

c) A edificação ser susceptível de ��afectar a estética das povoações, a sua adequada 

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

resultado da desconformidade com�� o número máximo de pisos permitido para o 

lote (dois).    

 

Mais deliberou, informar o requerente, que se mantém na íntegra, as conclusões 

constantes do anterior Ofício n.º 2217/08, de 23/12, relativo à Audiência Prévia conferida, 

subjacente ao projecto de indeferimento da presente pretensão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

3 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE 

PARKINSON � DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA - PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES PREVISTAS EM PLANO DE 

ACTIVIDADES MUNICIPAL PARA O CORRENTE ANO. 
 
 
410 - Presente informação n.º 722/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 28/05/2009, a dar conta do pedido de apoio financeiro solicitado pela 
Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson � Delegação Distrital de Leiria -  ao 
Município da Marinha Grande, a 12 de Dezembro do ano transacto, através de ofício que se 

junta, para fazer face às despesas com as actividades que pretende levar a cabo durante o ano 

civil de 2009. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa, e considerando que a Associação em 

causa se destina a fins altruístas, tendo como principal actividade a promoção de acções 

concretas que visam não só a melhoria da qualidade de vida dos seus associados, como 

também a integração destes na sociedade delibera, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do Artº 

64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 1.000� (mil euros) à Associação Portuguesa de 

Doentes de Parkinson � Delegação Distrital de Leiria -,contribuinte fiscal nº 504 058 550, 

com sede na Casa Alpendrada, 5-A, 2430-264 Marinha Grande, para fazer face às 

despesas da referida associação com as actividades que pretende levar a cabo durante o 

ano civil de 2009. 
 

Este apoio tem cabimento na rubrica A/44 do PAM/2009. 

 

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

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

 

 

4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA SOBRE ABERTURA DE SALA NA ESCOLA GUILHERME STEPHENS 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa informou que a Escola Guilherme Stephens pretende 
o apoio da autarquia para se candidatarem à DREC com vista à criação de uma sala para 

crianças autistas. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

5 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO DA SOCIEDADE DESPORTIVA E 

CULTURAL DE TRUTAS PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO 

 
 
411 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 8/2009 datada de 29.05.09 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre o pedido de apoio financeiro da 
Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, com sede na Rua 51, nº 8, Trutas, 2430 - 520 
Marinha Grande, com o contribuinte nº 501343873, em que solicita apoio financeiro para a 

aquisição de um fogão e tendo em conta que se trata de um equipamento que vai permitir à 

associação a confecção de refeições aquando a realização de eventos de âmbito cultural, 

desportivo e recreativo por ela promovidos ou por outras entidades a quem emprestam o seu 
espaço, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, atribuir um subsídio no valor de 1784,16� (mil setecentos oitenta quatro euros e 

dezasseis cêntimos) à Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas para a aquisição de um 

fogão. 
 

Mais se informa que a entidade mencionada no quadro anexo 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 aprovada por unanimidade. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2009-A-145. 

 
 
6 - XII SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
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412 - Presente informação nº 706 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, propondo 
a atribuição de um subsídio aos Agrupamentos de Escola para fazer face às despesas que 

decorrerão da dinamização dos diversos espaços, no âmbito da XII Semana da Educação e 

Juventude que decorrerá de 01 a 06 de Junho no Parque Municipal de Exposições. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e, atendendo a que a participação 

dos estabelecimentos de ensino é fundamental para a organização da iniciativa em 

questão e que estes não dispõem de verba própria para estes efeitos, e que se trata de uma 

forma de apoio ao desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na 

educação pré-escolar e ensino básico conforme disposto no art. 19º da Lei nº 159/99, de 14 

de Setembro delibera, ao abrigo da alínea l) do nº 1, do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 

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

subsídios aos Agrupamento de Escola do concelho, com cabimento na acção 2009/A/28. 

 

Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte Contribuinte nº 600 010 139 

 
Participação e dinamização de actividades diversas no âmbito dos diversos espaços 

previstos, designadamente: Expressões Artísticas, Ano Internacional da Astronomia, 

Mostra de Projectos, Espaço Solidariedade, actividades de animação, Comemorações do 

Dia Mundial do Ambiente e participação no concurso Glass Parade = 1.340,00�. 

Subsídio no valor de 1.340,00� (mil, trezentos e quarenta euros) à Escola Secundária 

Engenheiro Acácio Calazans Duarte, com sede na Rua Prof. Nery Capucho, 2430-231 

Marinha Grande, nº fiscal 600 010 139. 

 
 
Escola Secundária Pinhal do Rei Contribuinte nº 600 025 675 

 

Participação e dinamização de actividades diversas no âmbito dos diversos espaços 

previstos, designadamente: Expressões Artísticas, Ano Internacional da Astronomia, 

Mostra de Projectos, Espaço Solidariedade, Espaço Rede Concelhia de Bibliotecas, 

actividades de animação, Comemorações do Dia Mundial do Ambiente e participação no 

concurso Glass Parade = 1.000,00�. 

Subsídio no valor de 1.000,00� (mil euros) à Escola Secundária Pinhal do Rei, com sede na 

Rua Prof.ª Amélia Cândida - Boavista , 2430-053 Marinha Grande, nº fiscal 600 025 675. 

 
 
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Contribuinte nº 600 076 270 

 

Participação e dinamização de actividades diversas no âmbito dos diversos espaços 

previstos, designadamente: Expressões Artísticas, Ano Internacional da Astronomia, 

Mostra de Projectos, Espaço Solidariedade, Espaço Rede Concelhia de Bibliotecas, 

actividades de animação, Comemorações do Dia Mundial do Ambiente e participação no 

concurso Glass Parade = 769,00�. 

Subsídio no valor de 769,00� (setecentos e sessenta e nove euros) ao Agrupamento de 

Escolas de Vieira de Leiria, Apartado 6, 2431-909 Marinha Grande, nº fiscal 600 076 270. 

 
Mais se informa, que as entidades acima mencionadas estão em condições de beneficiar do 

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

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

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

7 - FORNECIMENTO DE ALMOÇOS GRATUITOS ÀS ALUNAS JESSICA 

FERNANDES DOS SANTOS E ALEXIS DA SILVA SANTOS, INTEGRADAS 

RESPECTIVAMENTE NA EB1 FRANCISCO VERÍSSIMO E NA EB1 DE CASAL DE 

MALTA, POSICIONADAS NO ESCALÃO A, EM VIRTUDE DA SUA RECENTE 

TRANSFERÊNCIA DE OUTROS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES . 
 
 
413 - Presente informação n.º 704 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto, datada de 26/05/2009, a dar conta da necessidade de atribuição de 

almoços gratuitos às alunas Jessica Fernandes dos Santos e Alexis da Silva Santos, ambas 

pertencentes ao Agrupamento Guilherme Stephens e integradas respectivamente na EB1 
Francisco Veríssimo e EB1 de Casal de Malta, com escalão A, portanto subsidiadas a 100%, na 

sequência da sua transferência de outros estabelecimentos escolares localizados fora do 

concelho da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 

autarquia comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme está previsto nas 

alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro delibera autorizar a utilização 

dos refeitórios escolares às alunas Jessica Fernandes dos Santos e Alexis da Silva Santos, 

ambas pertencentes ao Agrupamento Guilherme Stephens e integradas respectivamente 

na EB1 Francisco Veríssimo e EB1 de Casal de Malta, na sequência da sua recente 

transferência de outros estabelecimentos escolares, tendo em conta que ambas se 

encontram posicionadas no escalão A, logo subsidiadas a 100%. 

Mais delibera ainda suportar os almoços das alunas acima indicadas, subsidiadas com 

Escalão A.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

8 - APOIO À 6ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES � 2009 
 
 
414 - A Câmara Municipal apreciou a informação nº 6/2009 datada de 14.05.09 do sector 

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

logístico da organização conjunta de 8 colectividades do Concelho, ASURPI - Associação 

Sindical União dos Reformados, o Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, o Grupo 

Desportivo e Recreativo das Figueiras, a Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro, O 

Futebol Clube � Os Belenenses�, a Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro, Associação 

Social Cultural e Desportiva de Casal Galego e o Sport Império Marinhense, que solicita apoio 

financeiro e logístico para a sexta edição das Marchas Populares a realizar dias 19, 20 e 21 de 
Junho, e tendo em conta que se trata de uma iniciativa de grande êxito que revela o enorme 
empenho destas colectividades e a sua influência na dinamização cultural, turística e económica 

do concelho, delibera, ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 

de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
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Janeiro, atribuir um subsídio no valor total de 4000,00� (quatro mil euros) a distribuir 

conforme o quadro em anexo. 

 

QUADRO A 

 

ENTIDADE ACTIVIDADES Valor do 

apoio 

Contribuinte RUBRICA 

Associação 

Social, Cultural e 
Desportiva de 
Casal Galego 

Marchas Populares 500,00� 501 540 563 2009-A-136 

Associação 

Sindical União 

dos reformados, 
Pensionistas e 
Idosos 

Marchas Populares 500,00� 502 870 419 2009-A-136 

Clube 
Desportivo e 
Recreativo da 
Amieira 

Marchas Populares 500,00� 501 611 410 2009-A-136 

Futebol Clube 
�Os Belenenses� 

Marchas Populares 500,00� 501 124 683 2009-A-136 

Grupo 
Desportivo e 
Recreativo das 
Figueiras 
 

Marchas Populares 500,00� 501 075 330 
 

2009-A-136 

Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º de 

Janeiro 

Marchas Populares 500,00� 501 623 051 2009-A-136 

Sociedade 
Instrutiva e 
Recreativa 1º de 

Dezembro 

Marchas Populares 500,00� 501 623 906 
 

2009-A-136 

Sport Império 

Marinhense 
Marchas Populares 500,00� 501 422 986 2009-A-136 

Valor total 4000,00�  
 

 

Mais se informa que as entidades mencionadas no quadro anexo estão em condições de 

beneficiar do apoio proposto, uma vez que possuem nesta data a sua situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social, e perante a Fazenda Pública, conforme 

certidões que se encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta 

autarquia. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na rubrica 2009-A-136. 

 
 

9 - SIR 1º DE MAIO - REMODELAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
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415 - A presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , n.º 
726/2009 - Sector Desporto - datada de 29/06/2009, dando conta da entrada de um oficio 
datado de 18/12/2008, onde é descrito o Projecto para a remodelação da Sede da Colectividade. 
 

A Câmara analisou a referida informação e considerando, o dinamismo no sentido de 

melhorar as suas instalações, a sua actividade com diversos escalões etários, assim como a 

colaboração com o Município nas mais diversas vertentes desportivas, culturais e sociais, 

delibera no uso de competência prevista na alínea a) do n.º 4 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 

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

atribuição de um subsídio no valor de 10.000 � (dez mil euros) ao, para apoiar a execução 

do trabalho colmatando desta forma parte das despesas. 

 

A verba prevista encontra-se na rubrica 06/080701 do projecto acção 2009/A/207. 

 

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

apoio proposto, uma vez que possui nesta data todos os documentos necessários 

devidamente arquivadas nos serviços desta Autarquia. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - AGRADECIMENTO PÚBLICO AO COMISSÁRIO DA XII SEMANA DA 

EDUCAÇÃO � PROFESSOR CESÁRIO SILVA 

 
 
416 - A XII Semana da Educação e Juventude realiza-se de 1 a 6 de Junho, no Parque 
Municipal de Exposições da Marinha Grande, sob o tema �Há vida no Espaço! Explorar, 
Comunicar, Empreender�. 
 
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande, pelo Conselho Municipal 

de Educação, pelos estabelecimentos de educação, ensino e formação do concelho, Instituições 

de Solidariedade Social e outras instituições de ensino e formação. 
 
A iniciativa visa divulgar os projectos e actividades desenvolvidos nas escolas; contribuir para 
o envolvimento e participação de toda a comunidade; estimular o gosto dos jovens pelas áreas 

da leitura, expressões artísticas e cultura científica; desenvolver atitudes que possam contribuir 

para uma efectiva cidadania e consciência ecológica; e fomentar a comunicação e as boas 

práticas entre as escolas dos diversos graus de ensino do concelho da Marinha Grande. 
 
Pretende-se ainda valorizar a capacidade empreendedora e concretizadora dos diversos 
elementos da comunidade educativa; assinalar o Ano Internacional da Astronomia; divulgar a 
oferta formativa e educativa dos estabelecimentos de educação, ensino e formação profissional 

da região; propor respostas educativas e formativas de acordo com as necessidades dos alunos. 
 
O certame destina-se a jovens e estudantes, pais e encarregados de educação, professores, 

psicólogos, conselheiros e orientadores escolares e, de uma maneira geral, a todos os que se 
interessam pelas áreas da educação e juventude no Concelho da Marinha Grande. 
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A realização deste certame só é possível graças ao envolvimento da comunidade educativa e 

dos técnicos da Autarquia, evidenciando-se o envolvimento abnegado e dedicação do 

Comissário da XII Semana da Educação, Prof. Cesário Silva, que tem acompanhado e 

organizado também as edições anteriores do evento. 
 
A Comissão Organizadora da XII Semana da Educação e Juventude reconhece a contribuição 

deste docente na dinamização da iniciativa, pela sua experiência na condução deste tipo de 

iniciativas, encontrando-se sempre disponível para colaborar e ser o impulsionador de grande 

parte das actividades desenvolvidas neste âmbito. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande reconhece publicamente este mérito do 

Comissário da Semana da Educação e associa-se à Comissão Organizadora, propondo a 

oferta de uma peça em vidro e um livro, na Sessão de Encerramento da iniciativa, a ter 

lugar no dia 6 de Junho de 2009, pelas 16h00, no Parque Municipal de Exposições. 

 
A Câmara apreciou a proposta e deliberou concordar com a mesma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO MARQUES 

PEDROSA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROJECTO 

ECOESCOLAS 

 

 

O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa prestou informação sobre a participação da câmara 

Municipal no projecto ECOESCOLAS . 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

12 - SEGURANÇA FLORESTAL � COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (CMDFCI) � APOIO EXTRAORDINÁRIO À 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA 

GRANDE (AHBVMG) E À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA (AHBVVL) � ACÇÕES DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. 

 
 
417 - Presente informação n.º 675/2009, de 19/05, do Gabinete de Segurança e Protecção Civil 

do Município da Marinha Grande, sobre o assunto em epígrafe, bem como os documentos que 

lhe deram origem. 
 
A Câmara Municipal apreciou e, considerando: 

 Que cerca de 72% da cobertura de solo do Concelho da Marinha Grande é 

constituído por floresta (Carta de Ocupação do Solo/2003); 
 Que, de acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios/2009, aprovado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios da Marinha Grande, em 2009-05-17, o índice de risco de incêndio 

florestal no Concelho, apresenta a seguinte distribuição: 
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 A análise da informação supra referida, bem como do despacho constante da 

mesma; 
 A necessidade de cumprimento da legislação em vigor em matéria de Protecção 

Civil e de DFCI (defesa da floresta contra incêndios), nomeadamente: 
 A Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, que publica e aprova da Lei de Bases da 

Protecção Civil (LBPC); 
 A Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, que Define o enquadramento 

institucional e operacional da protecção civil no âmbito municipal, 

estabelece a organização dos serviços municipais de protecção civil e 

determina as competências do comandante operacional municipal; 
 O Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 Julho, que publica o Sistema 

Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS); 
 A Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, que �Cria as comissões de defesa da 

floresta contra incêndios�. 
 E que, para o cumprimento da legislação acima referida, a Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e as Associações reforçam o seu dispositivo normal com o trabalho 
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extraordinário dos elementos das equipas de combate a incêndios (ECIN) e com equipas 

de logística e apoio ao combate (ELAC), da seguinte forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 

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

republicação anexa à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro: 

 

1. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande um apoio extraordinário, no valor 2754,00� (dois mil, setecentos e 

cinquenta e quatro euros); 

2. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 

um apoio extraordinário, no valor de 1755,00� (mil e setecentos e cinquenta e cinco 

euros). 
 

 

 








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. Vice-Presidente e pelos 

Srs. Vereadores Dr. João Marques Pedrosa, Dr. João Paulo Pedrosa, Dr. Álvaro Pereira e 

Dr.ª Cidália Ferreira.  

 
Antes de iniciar o atendimento, o Sr. Vice-Presidente pediu desculpa aos presentes pela 

ausência do Sr. Presidente. 

 

De seguida foram atendidos os seguintes munícipes: 

  
 

fases dispositivo 

DCFI 
instituição equipa elementos 

Bravo 15/05 a 
30/06 ABVMG 1 ECIN 5 
Charlie 1/07 a 
30/09 ABVMG 1 ECIN 5 
Charlie 1/07 a 
30/09  1 ELAC 2 

    

Bravo 15/05 a 
30/06 ABVVL 1 ELAC 2 
Charlie 1/07 a 
30/09 ABVVL 1 ECIN 5 
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1 � António Oliveira Azul, residente na Travessa Redonda, n.º 13, Garcia, Marinha 

Grande, que veio pedir à Câmara para retirar a caixa dos semáforos de controlo de trânsito que 

se encontra no passeio junto à sua serventia. 
O Munícipe informou que, como a serventia de acesso à moradia é muito estreita, ao ter lá 

instalada a caixa eléctrica dos semáforos, impossibilita o acesso ao carro de limpeza de fossas 
que periodicamente tem que se deslocar à sua casa. 
Informou ainda que este assunto é do conhecimento do Sr. Vereador Artur de Oliveira, do 

Fiscal Carlos e do Sr. Eng. Telmo. 
Diz que a Câmara quer que ele ponha o saneamento, só que não tem possibilidades de fazer 

esta despesa sozinho, pelo que pede auxílio por parte da Câmara, designadamente em materiais, 
uma vez que foi esta que criou o problema, ao colocar a caixa dos semáforos. 
 
Presente a seguinte INFORMAÇÃO DO GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS: 

�Auscultando os serviços, obtive a informação de que já foi transmitido ao Sr. António que a 

posição desta Câmara Municipal sobre a localização da caixa eléctrica dos semáforos é para 

manter naquele local. Esta situação nada tem a ver com a situação da limpeza das fossas porque 

o Sr. António sabe (já lhe foi transmitido pelos serviços), que tem que contratar particularmente 

um tractor pequeno que possa entrar na sua serventia. 
Mais informo que apesar de naquela rua passar a rede de saneamento básico, o Sr. António não 

é obrigado a proceder à ligação em virtude da casa ficar muito distante da estrada.� . 
 
O Sr. Vice-Presidente perguntou ao Sr. Azul se tinha contabilizado a quantidade de materiais 
necessária para a ligação do saneamento. 
 
O Sr. Azul mostrou uma lista que tinha feito, contudo estava incompleta. 
 
Em face dos poucos dados disponíveis, o Sr. Vice-Presidente informou que vai pedir aos 
serviços para irem ao local fazer o levantamento dos materiais necessários, e posteriormente 
entrará em contacto com o Sr. Azul. 
 

 

2 � Rita Silva, Ana Malta Ferreira, Elisabete Botelho Sousa e Ana Bray, que pretendem 
sensibilizar os vereadores para votarem favoravelmente a Moção �Marinha Grande a Cidade 
Anti-Touradas�, da Associação ANIMAL, cujo conteúdo se dá por reproduzido e se anexa à 

presente acta (Anexo 8), uma vez que a mesma ainda não foi discutida em reunião de Câmara, 

tal como o Sr. Presidente tinha informado em declarações à Agência Lusa. 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que este é um assunto que não é consensual, já foi por diversas 

vezes falado em reuniões de Câmara, contudo julga que estão todos dispostos a tentar encontrar 

uma posição de consenso. 
 
As munícipes referiram que julgam que a Marinha Grande, na sua maioria, quererá que a sua 
cidade seja declarada cidade anti-touradas. 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que a Câmara tem sido confrontada com as duas posições. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa relembrou que quando o assunto foi falado na 

Câmara, se colocou a questão da legalidade desta tomada de posição. No entanto, e enquanto se 
toma ou não uma posição, a Câmara, face aos pedidos para realização deste tipo de espectáculo, 

e desde que estejam devidamente instruídos, não pode deixar de os autorizar. 
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O Sr. Vereador pediu ainda esclarecimentos sobre o panfleto que circulou em Leiria, com a 
epígrafe �Marinha Grande pede ajuda a Leiria�, tendo sido esclarecido pelas munícipes 

presentes, que disseram que aquilo que se pretende é sensibilizar os munícipes de Leiria para 

que se manifestem contra a realização de touradas na sua cidade. 
 
As presentes perguntaram se a Câmara já autorizou a realização de outra tourada. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa, a quem o Sr. Presidente delegou esta competência, 

informou que até agora ainda não foi apresentado à Câmara qualquer pedido, designadamente 

para a Praia da Vieira, embora saiba que há intenção de aí fazer uma tourada, à semelhança do 

que aconteceu o ano passado. 
 
O Sr. Vice-Presidente disse que neste momento apenas podia informar que a Câmara está 

disponível para discutir o assunto. 
 
Pelas presentes foi perguntado se é verdade que a Câmara tinha apoiado a realização da tourada 

com a aquisição de bilhetes. 
 
O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa disse que esse pedido foi apresentado mas a Câmara 

não apoiou com a aquisição de quaisquer bilhetes.  
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa esclareceu que o órgão �Câmara Municipal� não se 

pronunciou sobre a realização da tourada, mas foi apenas licenciado o espectáculo pelo 

Vereador que tem competência para tal, que lhe foi delegada pelo Presidente, nos termos legais. 
 
Nada mais havendo a esclarecer, o Sr. Vice-Presidente deu por encerrado o período de 

atendimento, tendo as munícipes presentes sublinhado que aquilo que pretendem é que a 

Câmara assuma um compromisso formal para o futuro. 
 

 

 



 

 

 

Com a ordem do dia da presente reunião foi distribuída a todos os membros do executivo cópia 

da Moção remetida pela Mesa da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Baixo Mondego, relativa à deslocalização da Direcção Regional da Economia do Centro (DRE-
Centro), que se anexa à presente acta (Anexo 9). 

 

O Sr. Presidente informou que o assunto será analisado em próxima reunião. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

418 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

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

18,15 horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

O Vice-Presidente 

 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 
 
 

 

 


