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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

dois de Abril de dois mil e nove    

 

 

 

 

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

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

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

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 09,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. REQ Nº   723/09   PC N.º 51/09 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 

2. REQ Nº 700/09   PC N.º - 49/09 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PATAIAS 
 

3. REQ Nº 877/09   PC N.º� 373/08 � JAIME RUI GASPAR NOBRE 
 

4. REQ Nº 688/09 � PC N.º  392/07 � DISTRIGRANDE 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/04/2009 

Acta n.º 09 

 

 3 

5. REQ : 950/09 � PC Nº 280/06 � LARLIZ � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, 

LDA 
 

6. REQ:  2520/08 � PC Nº 150/08 � MARIA FÁTIMA PEREIRA COELHO DIAS 
 

7. REQ: 810/09 � PC Nº 24/08 � SILVIP � SOCIEDADE GEST. FUNDO VAL. 

INVEST. PRED (FUNDO VIP), SA 
 

8. REQ Nº  995/08 � PC Nº 101/07 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 
 

9. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2008 DA 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 

GRANDE, E.M. 

10. INVENTÁRIOS DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 

ECONÓMICO DE 2008 

11. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 

2008 

12. CLUBE DESPORTIVO MOITENSE - REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E INFRA-ESTRUTURAS 

 

13. HOMENAGEM AO DR. JOSÉ HENRIQUES VAREDA � ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA COMEMORATIVA DOS 75 ANOS DO 18 DE JANEIRO DE 1934 
 

14. APURAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ORIGINARAM O ATRASO 

NA COLOCAÇÃO E LIGAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES DE NATAL PELA 

ACIMG - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO MANDADO ELABORAR POR 

DELIBERAÇÃO DE 22-12-2008. 
 

15. EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 
 

16. RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 
 

17. RECEPÇÕES DEFINITIVAS 
 

18. RECTIFICAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS BENS A ADQUIRIR À 

EMPRESA INSOLVENTE JORGEN MORTENSEN, LDA. QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (CMMG) PRETENDE 

SALVAGUARDAR ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO, POR TEREM INTERESSE 

HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E LOGÍSTICO PARA O MUSEU DO VIDRO E 

SERVIÇOS TÉCNICOS DA CMMG. 

 

19. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

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

PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 
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20. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA DE CARIZ SOCIAL, 

FIXADO PELO MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE 

NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 5, R/C ESQ., POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 

21. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 85, 

CAMARNAL: MARIA ADELINA ALVES VEIGA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

22. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHARNEQUINHA BLOCO 44 R/C 

DTO � MOITA � NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

23. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

TIDAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 30.º ANIVERSÁRIO. 
 

24. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 

DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DA MARINHA GRANDE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA O 

CORRENTE ANO. 
 

25. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 2.º A, CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE MARIA FERNANDA ROSA PEREIRA. 
 

26. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 3.º D, CASAL 

DE MALTA, A FAVOR DE ROSA DA CUNHA REBELO 

 

27. PEDIDO DE APOIO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA OVERLIVE 2008 

 

28.  COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 2009 � APOIO FINANCEIRO ÀS 

ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO  

 

29. APOIO FINANCEIRO À ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI COM 

VISTA À APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO �EPISÓDIOS DA VIDA 

ROMÂNTICA, OS MAIAS� 
 

30. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

 









 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/04/2009 

Acta n.º 09 

 

 5 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 
1 � Prestação de contas do ano de 2008 

 
 
O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa informou que o P.S. não quer votar hoje as contas, 

uma vez que os documentos não foram entregues dentro do prazo legal, como deviam ter sido, 
com pelo menos três dias de antecedência. Se o Sr. Presidente não o podia fazer deveria, por 

uma questão de respeito pelo órgão, explicar aos Srs. Vereadores as razões do atraso. Ao não o 

ter feito, considera que se tratou de uma total falta de respeito pelo órgão. 
 
Terminada esta intervenção, o Sr. Presidente pediu a presença na reunião da Chefe da Divisão 

Financeira, que explicou os procedimentos efectuados para o apuramento das contas, 
designadamente desde o início da auditoria, em Janeiro de 2009. 

 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Pedrosa referiu que a questão da aprovação das contas não é 

técnica mas sim política, e aquilo que os Vereadores do P.S. queriam era um mínimo de 

respeito institucional pelo órgão e que nesta semana o Sr. Presidente os tivesse contactado e 
lhes tivesse relatado estas dificuldades técnicas, que são normais e compreensíveis, distribuindo 

os documentos que se encontrassem prontos. 
 
Em face desta posição dos Srs. Vereadores do P.S., o Sr. Presidente propôs a retirada dos 
pontos 9, 10 e 11 da ordem do dia, e o seu agendamento para uma reunião extraordinária da 

Câmara Municipal, que foi de imediato convocada para o dia 24/04/2009, às 09,30 horas. 
Esta proposta foi aceite por todos os membros do executivo. 
 
 
2 � Tourada na Marinha Grande 

 

 

A este respeito o Sr. Presidente informou que depois dos mail�s a favor e contra a tourada, 

estão agora a surgir novamente centenas de mail�s com uma moção da ANIMAL, que irá ser 

agendada para próxima reunião. 














1 - REQ Nº   723/09 -  PC N.º 51/09 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 
LOCAL: RUA DO SOBREIRO, CASAL GALEGO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DIA, LAR PARA IDOSOS E 

CRECHE 
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265 - Presente processo da Associação Social, Cultural e Desportivo de Casal Galego, com 

sede em Casal Galego, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura 

referente à construção de um Centro de Dia, Lar e Creche, sito na Rua do Sobreiro, Casal 

Galego, Marinha Grande. 
 
Presente Pedido de Informação Prévia n.º 66/07, de 29/01, requerido por Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego � Instituição Particular de Solidariedade Social, relativo 

à viabilidade de Construção de Edifício de Apoio Social, deferido por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 08/02/2007, transcrevendo-se: 
 
�Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Informar que o presente pedido é considerado viável condicionado no entanto a que, num 

eventual pedido de licenciamento nos termos agora propostos, respeite os seguintes 

condicionalismos:  

 

a) Garantir 1 lugar de estacionamento por cada 50m2 de área coberta destinada a 

serviços; 

b) Não exceder a área máxima de construção possível para o local, prevista no ponto 8 do 

Art.5º do PDM e designada no Regulamento do PDM como Restante Área Urbana;  

c) Cumprir todas as normas legais e regulamentares previstas pelo RGEU, RMEU e 

demais legislação em vigor; 

d) Obter o parecer favorável a emitir pela Segurança Social, enquanto entidade 

coordenadora do processo; 

e) Apresentar parecer favorável emitido pelo Centro de saúde e pelo SNB. 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Edifício destinado a Centro de Dia, 

Lar de Idosos e Creche, dispondo de pareceres favoráveis das entidades consultadas, 
nomeadamente do Centro de Saúde de Marinha Grande e do Centro Distrital de Leiria do 

Instituto da Segurança Social, I.P. 
 
Presentes Informações Técnicas dos Serviços, que atestam estarem preenchidos os requisitos 

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

Arquitectura em referência, nas seguintes condições: 

 

1. Nos termos do parecer emitido pelo Centro Distrital de Leiria do Instituto 

da Segurança Social, I.P. o edifício disponibilizará as valências de Creche, Lar de 

Idosos e Centro de Dia, não podendo a sua capacidade exceder os 33, 18 e 30 

utentes, respectivamente; 

 

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

notificação, dos Projectos de Especialidades aplicáveis nos termos previstos no n.º 

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

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

 

3. Apresentação, em igual período, de elementos gráficos representativos do 

Esquema de Chaminés de Ventilação e Exaustão de fumos ou gases de combustão e 
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elementos gráficos que demonstrem o cumprimento do Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11, no que respeita ao receptáculo 

postal.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
2 - REQ Nº 700/09  - PC N.º - 49/09 � FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PATAIAS 

 
LOCAL: LARGO DA CAPELA DA MOITA - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CENTRO PASTORIAL E SOCIAL DA MOITA 

 
 
266 - Presente requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial de Pataias, com sede na Igreja da 
Moita, Largo da Capela, Freguesia da Moita, Concelho da Marinha Grande, a solicitar a 
aprovação do projecto de arquitectura referente à Construção do Centro Pastoral e Social da 

Moita. 
 

Presente Processo n.º 177/05, de 10/03, referente a Obras de Urbanização junto ao Largo da 

Capela da Moita, onde consta proposta de cedência de parcela de terreno para a Fábrica da 
Igreja Paroquial de Pataias, deferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 10/03/2005, rectificada por Despacho n.º 34/GP/2005, o qual foi objecto de Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 14/07/2005. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Construção de Centro Pastoral e Social da Moita, 

a edificar junto do Largo da Capela, objecto de Obras de Requalificação Urbana, a levar a 

efeito tendo por base o Projecto de Arranjo Paisagístico, elaborado pela Divisão de 

Ordenamento e Planeamento Urbanístico. 
 
Presentes Informações Técnicas dos Serviços, que atestam 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 4 de Setembro; 

 

2. Apresentação, em igual período, de elementos gráficos representativos do 

Esquema de Chaminés de Ventilação e Exaustão de fumos ou gases de combustão e 

elementos gráficos que demonstrem o cumprimento do Decreto Regulamentar n.º 

8/90, de 06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11, no que respeita ao receptáculo 

postal. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

  

 

3 � REQ Nº 877/09   - PC N.º� 376/08 � JAIME RUI GASPAR NOBRE 

 
LOCAL: AVENIDA JOSÉ GREGÓRIO, Nº 96, ENGENHO - MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: RECONVERSÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS PARA CENTRO 

TERAPEUTICO E SPA 

 
 
267 - Presente requerimento de Jaime Rui Gaspar Nobre, residente na Rua Granja de Ildefonso, 
n.º 46 F, Embra, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de arquitectura, referente 

à Reconstrução de Pavilhões Industriais para Centro Terapêutico e SPA, sito na Avª José 

Gregório, n.º 96, Engenho, Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura referente à Reconversão de Pavilhões Industriais para Centro 

Terapêutico e SPA, localizados na Avenida José Gregório, Engenho, Freguesia de Marinha 

Grande, dispondo de pareceres favoráveis das entidades consultadas, nomeadamente do Centro 

de Saúde de Marinha Grande e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
Presente Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º 241/2009, de 12/03, emitida pela 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., estabelecendo as condições gerais a 

observar relativas ao muro de suporte de terras e vedação, paralelo à margem direita de uma 

pequena linha de água existente, confinante com o prédio em causa.  
 
Presentes Informações Técnicas dos Serviços, que atestam 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 4 de Setembro; 

 

2. Apresentação, em igual período, de documento da Conservatória do Registo 

Predial com a área do prédio rectificada, em conformidade com a área 

comunicada no levantamento topográfico constante do processo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

4 - REQ Nº 688/09 � PC N.º  692/07 � DISTRIGRANDE 

 
LOCAL: AVENIDA  JOSE GRORIO � MARINHA GRANDE 
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DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE LICENCIAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
 
 
268 - Presente Processo de Licenciamento referente à Ampliação de um Edifício Comercial, 

com licença de utilização n.º 227/03.  
   
Presente Projecto de Alterações de Arquitectura do Edifício Comercial, aprovado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 15/01/09. 
 
Presente informação Técnica, que atesta estarem as peças gráficas de alterações de arquitectura 

decorrentes de condicionalismos impostos pela Delegação de Saúde da Marinha Grande e 

Alterações aos Projectos de Especialidades (Rede de Distribuição de Água e Drenagem de 

Águas Residuais Domésticas), aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Alterações ao Edifício 

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

serviram de base ao licenciamento inicial, com os seguintes condicionalismos: 

 

1. Executar todos os arranjos exteriores que se vierem a verificar por 

necessários em consequência da execução da obra; 

 

2. 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; 

 

3. O registo da deslocação no respectivo livro de obra é imprescindível para a 

isenção de vistoria na futura concessão da correspondente autorização de 

utilização.  

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - REQ : 950/09 � PC Nº 280/06 � LARLIZ � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA 

 
LOCAL: RUA DAS LARANJEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 

BLOCO HABITAL 
 
 
269 - Presente requerimento de Larliz � Construções Imobiliárias, Lda, com sede na Praceta 

Quinta do Pastor, n.º 17, Freguesia de Marrazes e Concelho de Leiria, a solicitar a aprovação 

das telas finais, referentes à construção de um bloco habitacional, sito na Rua das Laranjeiras, 
Marinha Grande. 
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Presente processo de licenciamento referente à Construção de um Bloco Habitacional, sito na 

Rua das Laranjeiras, Freguesia de Marinha Grande, aprovado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 08/02/2007. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e Redes de Drenagem de 

Águas Residuais Domésticas, decorrentes das alterações efectuadas em obra, aprovados por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 13/11/2008.  
 
Presente Alvará de Obras de Alteração n.º 05/09, de 14/01, válido até 13/07/2009. 
 
Presente Informação Técnica dos Serviços, que atesta estarem as Telas Finais apresentadas, 

decorrentes de pequenas alterações realizadas em obra, ao nível interior, aptas a merecerem 
aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir as Telas Finais apresentadas, por 

se verificar que as mesmas continuam a garantir os pressupostos que serviram de base ao 

licenciamento do processo inicial. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
6 � REQ:  2520/08 � PC Nº 150/08 � MARIA FÁTIMA PEREIRA COELHO DIAS 

 
LOCAL: BREJO DAS TRUTAS � TRUTAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR 

 

 

Processo retirado da ordem do dia. 

 
 
7 � REQ: 810/09 � PC Nº 24/08 � SILVIP � SOCIEDADE GEST. FUNDO VAL. INVEST. 

PRED(FUNDO VIP), SA 

 
LOCAL: ESTRADA DA NAZARÉ - AMIEIRINHA � MARINHA GRANDE   

 

DESIGNAÇÃO: PROJECTOS DE ESPECIALIDADES RELATIVOS À 

CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 

 

Processo retirado da ordem do dia. 

 

 

8 � REQ Nº  995/08 � PC Nº 101/07 � GUSTAVO MANUEL DIAS GOUVEIA 

QUADRADO 

 
LOCAL: RUA ALEXANDRE HERCULANO � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO DE BLOCO HABITACIONAL E COMERCIAL 
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Processo retirado da ordem do dia. 

 



DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. VEREADOR DO URBANISMO NO ÂMBITO 

DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

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

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

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

 
A Câmara tomou conhecimento.  





9 - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2008 DA EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 

 

Assunto retirado da ordem do dia. Para discussão e votação na reunião extraordinária 

marcada para o dia 24/04/2009, às 09,30 horas. 

 

10 - INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 

ECONÓMICO DE 2008 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia. Para discussão e votação na reunião extraordinária 

marcada para o dia 24/04/2009, às 09,30 horas. 

 

11 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2008 

 

Assunto retirado da ordem do dia. Para discussão e votação na reunião extraordinária 

marcada para o dia 24/04/2009, às 09,30 horas. 





12 - CLUBE DESPORTIVO MOITENSE - REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

INFRA-ESTRUTURAS 

 

 

270 � Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , n.º 
505/2009 - Sector Desporto - datada de 16/04/2009, dando conta da entrada de um oficio 
datado de 10/09/2008 do Clube Desportivo Moitense, onde são descritos os Projectos para a 
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Colectividade do referido Clube. 
 
A Câmara analisou a referida informação e considerando o dinamismo e o esforço 

financeiro avultado no sentido de melhorar as suas instalações, 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 15.000 � (quinze mil euros) ao Clube Desportivo Moitense, para 

apoiar a execução do trabalho, colmatando desta forma parte das despesas. 

 

A verba prevista encontra-se na rubrica 06/040701 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. 

 

 

13 - HOMENAGEM AO DR. JOSÉ HENRIQUES VAREDA � ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA COMEMORATIVA DOS 75 ANOS DO 18 DE JANEIRO DE 1934 

 
 
271 -  A Câmara Municipal da Marinha Grande, deliberou em sua reunião de 15 de Janeiro de 
2009, homenagear personalidades que de alguma forma tenham contribuído ou contribuam para 

manter viva a memória do 18 de Janeiro de 1934, e/ou a luta dos operários ao longo da história, 

através da oferta da medalha comemorativa dos 75 anos do 18 de Janeiro de 1934. 
 
Neste contexto, não podemos deixar de destacar o importante papel que o Marinhense José 

Henriques Vareda teve, ao longo da sua vida, em todos os quadrantes e, fundamentalmente na 
luta contra o antigo regime. 
 
José Henriques Vareda nasceu na Marinha Grande a 2 de Março de 1927. Filho de gente 

humilde e trabalhadora, de quem herdou essa característica além da fidelidade à gente 

trabalhadora da sua terra. 
 
Licenciou-se em Direito na faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com 27 anos de 
idade, ao mesmo tempo que trabalhava como empregado de escritório. 
 
José Henriques Vareda foi um fiel opositor ao Regime Fascista de Salazar, tendo essa faceta 

originado a que fosse preso por duas vezes pela Ditadura (Aljube e Caxias). 
 
Mesmo num ambiente hostil como o que se vivia naquela época, integrou movimentos de cariz 

anti-fascista em luta pela Liberdade. Pertenceu ao MUD Juvenil, ao Movimento Nacional 
Democrático, à CDE, ao MOD e ao MDP/CDE.  
 
Foi participante activo nas campanhas presidências de Norton de Matos e Humberto Delgado, e 

foi um dos principais membros da organização do 3.º Congresso da Oposição Democrática que 

se realizou em Aveiro em 1969. 
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Foi ainda um dos principais obreiros da plataforma unitária CEUD/CDE que, em 1969, passou 
à história como Plataforma de S. Pedro de Moel. 
 
Em Abril de 1974, viu por fim o sonho tornar-se realidade com a queda do Regime Fascista e a 
instauração da Democracia no nosso País. 
 
Recusou diversos cargos políticos para os quais foi convidado, tendo optado por continuar com 
as suas tarefas pelo desenvolvimento da sua terra natal e da sua região. 
 
Foi Vereador da cultura na Câmara Municipal da Marinha Grande entre 1976 e 1977, foi 

também um dos mais destacados membros da Assembleia Municipal entre 1986 e 1989. 
 
Grande dinamizador cultural do nosso concelho, foi um dos fundadores do Clube de Campismo 
�Unidos� na Marinha Grande, em 1945 e foi várias vezes Presidente do Clube de Pesca e foi 

Presidente do extinto Grupo de Teatro Miguel Leitão em Leiria. 
Foi um dos principais impulsionadores do Conselho das Colectividades da Marinha Grande, 
antes do 25 de Abril. 
 
De 1982 até 1989 foi Presidente do SOM � Sport Operário Marinhense, tendo sido o principal 

responsável pela sua profunda remodelação, transformando-o num espaço cultural e de 

convívio reconhecido a nível nacional 
 
Fundou e dirigiu os jornais �Linha Geral� em Leiria e �O Correio� na Marinha Grande. 
 
José Henriques Vareda faleceu a 16 de Março de 1989, deixando mais pobre a Sociedade 

Marinhense que tanto honrou e defendeu 
 
Por toda a sua dedicação durante a sua vida ao concelho da Marinha Grande e às suas gentes, 

em especial à classe operária, entende-se justa e merecida a atribuição da Medalha 

Comemorativa dos 75 anos do 18 de Janeiro de 1934, a titulo póstumo, ao Dr. José Henriques 

Vareda. 
 
A Câmara, depois de analisar o proposto, e atendendo ao importante papel 

desempenhado pelo Dr. José Henriques Vareda nos vários quadrantes da sociedade 

Marinhense, nomeadamente na defesa da liberdade e dos trabalhadores, delibera atribui-

lhe a Medalha Comemorativa dos 75 anos do 18 de Janeiro de 1934. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - APURAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ORIGINARAM O ATRASO NA 

COLOCAÇÃO E LIGAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES DE NATAL PELA ACIMG - 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO MANDADO ELABORAR POR DELIBERAÇÃO DE 

22-12-2008. 





272 - Presente o Relatório elaborado pela Chefe de Gabinete do Sr. Presidente em 

cumprimento da deliberação deste Órgão Executivo tomada em reunião de 22-12-2008, que 
aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzido e que apresenta as 
seguintes recomendações finais: 
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�De tudo o que se apurou, à luz do princípio da prossecução do interesse público e das 

regras da boa gestão dos dinheiros públicos que à Câmara Municipal cabe defender e 

garantir, permitimo-nos recomendar que: 

 

1. se informe a ACIMG que deve elaborar com a necessária antecedência o seu programa 

de actividades natalícias apresentando à Câmara o respectivo orçamento, que pugne 

pelo cumprimento das mesmas e, em momento ulterior, apresente os documentos 

comprovativos das despesas efectuadas com essas mesmas actividades, de forma a 

garantir que não sejam os contribuintes a pagar todas as iniciativas que cabem a esta 

Associação desenvolver em prol do interesse dos seus associados e do público em 

geral, e que os dinheiros públicos concedidos são efectivamente investidos em 

actividades de interesse geral da população do concelho. 

 

2. mantendo-se a actual metodologia, de futuro a decisão de atribuição do subsídio a esta 

entidade seja antecipada o mais possível para evitar que as empresas do ramo esgotem 

a sua capacidade de satisfação de encomendas, pois pelo conhecimento que temos das 

experiências de outros municípios e das alegações apresentadas pela ACIMG, na 

grande maioria dos casos, as adjudicações são efectuadas durante os meses de 

Setembro e Outubro.  

 

3. se notifique a ACIMG de que deve restituir aos cofres do município o valor de 

15.424,00� (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro euros), visto que das despesas 

suportadas com o plano de actividades natalícias, dos 45.000,00� recebidos (40.000� 

para iluminações e 5.000� para as restantes actividades de animação), apenas 

comprovou ter gasto 29.576,00� (desde que a Câmara aprove a proposta de considerar 

justificada a totalidade da despesa do mini comboio turístico no valor de 9.920�). 

 

4. se determine à Divisão Financeira/Secção de Contabilidade que diligencie em 2009, 

pelos procedimentos necessários à reposição não abatida ao pagamento do montante 

referido de 15.424,00� (ou de 20.344,00�, caso não se considere justificada a 

totalidade da despesa efectuada com o mini comboio turístico). 

 

5. se determine aos serviços responsáveis pela elaboração de informações/propostas de 

atribuição de apoios financeiros às mais diversas entidades, que passem a fazer 

referência expressa às formas de controlo da despesa efectuada, atentas as finalidades 

para que esse apoio é concedido. Tais formas de controlo devem, obrigatoriamente, 

evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio financeiro e a 

apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo objecto ou 

evento.�. 



A Câmara Municipal apreciou o Relatório e todos os documentos que o acompanharam 

(Anexo 2) e ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 4 alínea b) da Lei n.º 

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

Janeiro, delibera aprovar as conclusões enunciadas no referido relatório, devendo a 

ACIMG restituir aos cofres do município o valor de 15.424,00 � (quinze mil, 

quatrocentos e vinte e quatro euros).   

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 
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Os Srs. Vereadores do Partido Socialista proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Da análise dos factos constantes neste relatório verifica-se que o apoio ao Comércio 

Tradicional, não teve da parte do executivo camarário, a atenção a que tinha direito, 

considerando que estamos a atravessar uma crise excepcional e que se outros motivos não 

houvessem, este seria de especial cuidado. 

O pedido para atribuição de subsídio dá entrada na câmara a 11 de Setembro, é feita reunião 

com a ACIMG a 12 de Novembro para vir a reunião no dia seguinte. Dois meses sem nada 

fazer é demasiado para que possa ser aceitável e para que depois seja questionada a ACIMG 

de forma a que este relatório faça parecer transparecer a culpa da mesma na má decisão do 

contrato da empresa responsável pela iluminação de Natal. (Quando as decisões são tomadas 

em cima do joelho, os resultados não podem ser outros.) 

Também não nos parece correcto que se pudesse considerar que a proposta apresentada pela 

empresa francesa pudesse vir a resultar melhor como é apontado no referido relatório, pois o 

resultado não pode ser comparável (não foram eles que a executaram). No entanto parece-nos 

que a decisão da ACIMG de contratar uma empresa portuguesa tenha sido um bom princípio, 

(pese embora não termos concordado com o resultado) pois na altura da contratualização era 

imprevisível que esta não realizasse um bom serviço dado haver a boa experiência de anos 

anteriores. 

Consideramos ainda correcto da parte da ACIMG a sua manifestação de insatisfação junto da 

empresa Som Ideal, solicitando a redução da factura por incumprimento do orçamentado. 

Apoiamos também a sua decisão de assumpção de compromissos financeiros com a 

iluminação de Natal só depois de terem obtido informação de alguém responsável da 

autarquia que também segundo o relatório �ainda que não oficialmente� fazendo estes fé 

numa informação que lhe foi dada tardiamente e que nós consideramos ser este o motivo 

responsável pelos maus resultados que obtiveram. 

De igual modo fica demonstrado que se não fosse o insistente pedido dos vereadores do 

Partido Socialista para que os factos, largamente comentados por todos os marinhenses, quer 

pessoalmente quer na imprensa escrita, quer na Assembleia Municipal, esta realidade nunca 

teria sido conhecida. 

Acreditamos que a proposta ora formulada tenha sido acompanhada dos respectivos 

pareceres técnicos e que haja correspondência entre as rubricas de modo a que a reposição 

proposta possa ser legalmente efectuada, referindo que deve ser considerada a verba para 

pagamento da despesa com o comboio.� .  

 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Relativamente às conclusões extraídas com base no inquérito efectuado, permito-me realçar 

a pertinência das mesmas e da decisão de realizar o inquérito. Como ficou demonstrado os 

resultados insatisfatórios obtidos com o subsídio atribuído pelo município ficam a dever-se, 

não a um, mas a um conjunto diverso de factores. Registo a postura da direcção da ACIMG, 

que reconhecendo as dificuldades de todo o processo manteve sempre uma postura de 

colaboração com a autarquia e de procura das soluções mais adequadas, não só para a 

regularização da atribuição do subsídio relativo ao ano de 2008, mas sobretudo para que em 

anos futuros se possam ultrapassar as dificuldades detectadas.� . 

 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/04/2009 

Acta n.º 09 

 

 16 

15 -EMBELEZAMENTO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS � CEMITÉRIO DE 

CASAL GALEGO 

 

 

273 - Presentes requerimentos, referentes ao embelezamento de sepulturas do Cemitério de 
Casal Galego, e que passamos a identificar: 
 

- Adelino Rodrigues de Sousa, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2081 do cemitério de Casal Galego � registo nº E/4353/2009; 

 

- Silvio Gomes Pereira, solicita autorização para revestimento, da sepultura temporária nº 

2044 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/4491/2009; 

 

- Maria de Fátima Malesso Cardoso, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2094 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/4673/2009; 

 

- Mário Rui Gomes Madeira, solicita autorização para colocação de murete, na sepultura 

temporária nº 2087 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº E/4687/2009; 

 

- Angela Maria Antunes Fernandes Ascenso, solicita autorização para revestimento e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2063 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/5304/2009; 

 

- Durvalina Maria de Jesus Vicente, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2057 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/5310/2009; 

 

- Luísa Maria Martinho Franco Rodrigues, solicita autorização para revestimento e 

colocação de lápide, na sepultura temporária nº 2067 do cemitério de Casal Galego � registo 

de entrada nº E/5311/2009; 

 

- Fernanda Maria Martins do Carmo, solicita autorização para revestimento e colocação de 

lápide, na sepultura temporária nº 2060 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/5312/2009; 

 

- Manuel Salvador Fernandes, solicita autorização para revestimento e colocação de lápide, 

na sepultura temporária nº 2090 do cemitério de Casal Galego � registo de entrada nº 

E/5313/2009. 

 

Considerando que: 
  

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

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

Câmara Municipal; 
 

- Findo o período de inumação, o revestimento das sepulturas temporárias é retirado pelo 
requerente ou familiares, no prazo fixado pela Câmara Municipal (cfr. nº 3 do artigo e 

Regulamento citado); 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 22/04/2009 

Acta n.º 09 

 

 17 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

sepulturas temporárias.    

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



16 -RECEPÇÕES PROVISÓRIAS 




274 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Urbanismo Comercial � 2ª fase � 
Concurso Público nº.03/04�, adjudicada à Firma �Asibel � Construções, S.A.� com sede em 

Apartado 42, Casal do Arqueiro. 

 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação de passeios na Rua General 

Humberto Delgado � Casal do Malta � Ajuste Directo nº. 33/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�César Gomes Bairrada � Pavimentos e Obras Públicas, Lda� com sede em Marquinho - 
Ansião. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Reformulação de gares de estacionamento na 

Rua Santa Isabel e Rua do Salgueiro � Marinha Grande � Concurso Limitado nº. 20/08 

(DIRM)�, adjudicada à Firma �Lenaprédio, Lda� com sede em Vila Saleme - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Trabalhos de recuperação no furo de pesquisa 

SL5 � Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 07/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Renato Lima 

Azenha� com sede em Rua dos Moinhos, nº.32 � Assafora - Sintra. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação do Largo Sombras do Poente � 
Vieira de Leiria � Ajuste Directo nº. 40/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Construções Manuel 

e Lino, Lda� com sede em Vale da Cruz - Carnide.  

 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Requalificação do Largo da Serraria � Vieira 
de Leiria � Ajuste Directo nº. 39/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma Construções Manuel e Lino, 

Lda� com sede em Vale da Cruz - Carnide. 
 

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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





17 -RECEPÇÕES DEFINITIVAS 

 

 

275 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de bolsas de estacionamento 

em S. Pedro de Moel � Concurso Limitado nº. 01/03 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Construções Pragosa, SA� com sede em Apartado 46 - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Beneficiação dos passeios da Av. do Farol � S. 
Pedro de Moel � Ajuste Directo nº.22/02�, adjudicada à Firma �Construções Pragosa, SA� com 

sede em Apartado 46 - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Estrada Atlântica � Alargamento da Ponte da 
Ribeira de S. Pedro de Moel � Concurso Limitado nº.08/02 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Construções Pragosa, SA� com sede em Apartado 46 - Batalha.  

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Infra-estruturas eléctricas subterrâneas em S. 

Pedro de Moel � Concurso Limitado nº.02/03 (DIRM)�, adjudicada à Firma �Construções 

Pragosa, SA� com sede em Apartado 46 - Batalha. 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Colector Pluvial e Camada de 

Desgaste na Rua do Brejo - Figueiras� Ajuste Directo nº. 10/03�, adjudicada à Firma �Matos & 

Neves, Lda� com sede em Alcanadas � Reguengo do Fétal. 
 

Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Execução de Instalações Sanitárias/Balneários 

no Mercado de Vieira de Leiria�, adjudicada à Firma �Outeirobra � Construções Civis, Lda� 

com sede em Rua das Voltas, nº. 37 � Outeiro da Fonte 
 

A Câmara Municipal, verificando pelos autos referidos 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 

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

Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





18 - RECTIFICAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS BENS A ADQUIRIR À 

EMPRESA INSOLVENTE JORGEN MORTENSEN, LDA. QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (CMMG) PRETENDE SALVAGUARDAR 

ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO, POR TEREM INTERESSE HISTÓRICO, 

MUSEOLÓGICO E LOGÍSTICO PARA O MUSEU DO VIDRO E SERVIÇOS 

TÉCNICOS DA CMMG. 





276 - Presente a deliberação de Câmara de 12/02/2009, com proveniência do Museu do Vidro, 

onde foi deliberado por unanimidade a aquisição de diversos bens constantes no anexo 5, �Com 
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um total global de trinta mil trezentos e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos, ao qual 

acresce Iva mais Comissões+Iva�; 
 
Considerando que face à análise efectuada aos valores, apresentados nas listagens incluídas no 

Anexo 5 à deliberação de 12/02/2009, se verificou que o valor indicado na deliberação já incluía 

o valor do IVA a 21%, bem como o valor de 10% referente às comissões e o respectivo IVA, 

tendo a taxa do IVA sido alterada de 21 para 20% a partir do dia 1 de Julho de 2008. 
 
Considerando que o valor da aquisição correcto é de 22.819,14 euros, mais 2.281,91 euros 

referente a 10% de comissões sobre o valor dos bens, perfazendo o valor total de 25.101,05 
euros, todos os valores acrescidos de 20% de IVA. 
 

Considerando a resposta de confirmação dos valores dos bens em processo de aquisição por 

parte do Dr. Jorge Calvete, Gestor da Massa Insolvente da Jorgen Mortensen, Lda. em 
Liquidação, com registo de entrada no dia 24 de Março de 2009, relativamente ao ofício 

S/1712/2009 de 13 de Março de 2009, conforme se atesta em anexo à presente minuta de 

deliberação. 
 

Considerando que a supra referida deliberação não incluía a fundamentação legal nos termos do 

Código dos Contratos Públicos e da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Considerando que se trata da aquisição de bens em condições especialmente mais vantajosas do 
que as normalmente existentes no mercado, por se tratar de um fornecedor que cessou a sua 
actividade definitivamente. 
 

Face ao exposto a Câmara Municipal delibera: 

 

- autorizar a realização de despesa nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do 

Decreto Lei n.º 197/99 de 8 de Junho; 

- adjudicar nos termos do artigo 26.º, n.º1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos 

e artigo 64, n.º 1, alínea q) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a aquisição de diversos bens, à empresa 

JORGEN MORTENSEN LDA EM LIQUIDAÇÃO pelo valor de 22.819,14 euros;  

- que o valor de 4.563,83 euros referente a 20% de IVA dos diversos bens a adquirir à 

empresa JORGEN MORTENSEN LDA EM LIQUIDAÇÃO seja liquidado ao 

Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público; 

- adjudicar 2.281,91 euros referente a 10% de comissões sobre o valor dos bens 

acrescidos IVA à taxa de 20% à Central Magnum Agência de Leilões, Lda.; 

- dispensar a redução a escrito de contrato, fundamentada no facto de o fornecimento 

dos bens ocorrer integralmente no prazo máximo de 20 dias a contar da data da 

adjudicação, nos termos do artigo 95.º n. 1, alínea c), i) do CCP; 

- mais delibera suprir, da deliberação de Câmara de 12/02/2009, o parágrafo com o 

seguinte teor �Com um total global de trinta mil trezentos e setenta e dois euros e vinte e 

oito cêntimos, ao qual acresce Iva mais Comissões+Iva�; 

- mais delibera que a presente deliberação produza efeitos reportados a 12/02/2009 de 

acordo com o artigo 127, n.º 1 do Código Procedimento Administrativo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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19 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

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

PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 





277 - Presente informação nº 462 do Sector de Educação da Divisão Acção Social, Educação e 

Desporto de 06/04/2009 sobre a necessidade de se proceder à anulação de guias referentes ao 

pagamento das comparticipações familiares, dos alunos, Maria Carolina Santos Duarte e 

Guilherme Manuel Santos Duarte que frequentaram no ano lectivo 2008/2009, a valência de 

prolongamento de horário, disponível nos jardins de infância do concelho, uma vez que estes 

alunos desistiram do referido serviço e comunicaram devidamente essa desistência, justificando 
inclusive o motivo dessa desistência, e de guias referente aos alunos Mara Sofia Lameiras 

Santos, Daniela Costa Silva, Alexandre Filipe Ramalho e Ana Júlia Santos Pires que só 

iniciaram a frequentar a valência em Outubro/2008 e não em Setembro como constava nos 
serviços. 
 
A Câmara apreciou a informação e considerando que as desistências e o inicio de 

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

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

proceda à anulação das seguintes guias: 

 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Daniela Costa Silva Tânia Carina Santos 

Costa 
226 817 865 Ano 2008 � G.R. nº 

9276/2 
 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Alexandre Filipe 
Ramalho 

Joana Filipa Silva 
Cardoso 

240 331 494 Ano 2008 � G.R. nº 

8916/2 
 

Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Ana Júlia Santos 

Pires 
Ana Maria Rocha 
Santos 

197 710 034 Ano 2008 � G.R. nº 

8803/2 
 
Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Maria Carolina 
Santos Duarte 

Sandra Cristina 
Tavares Santos 

218 476 906 Ano 2009 G.R.  nº 

2629/2 
 

Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Guilherme Manuel 
Santos Duarte 

Sandra Cristina 
Tavares Santos 

218 476 906 Ano 2009 G.R. nº 

1681/2 
 

Aluno Encarregado de 

Educação 

Nº de Contribuinte Nº de Guias para 

anular 

Mara Sofia Lameiras Regina Maria 185 622 208 Ano 2008 G.R. nº 
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Santos Joaquim Lameiras 8802 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





20 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA DE CARIZ SOCIAL, 

FIXADO PELO MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NA 

PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 5, R/C ESQ., POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO 

FAMILIAR 





278 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 02/04/2009, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 
alteração do rendimento do agregado familiar de Maria de Lurdes Moreira Delgado, inquilina 

deste Município. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, atendendo à alteração do rendimento do 

agregado familiar, da inquilina em epígrafe, delibera concordar com a actualização do 

valor da renda para � 13,62 (treze euros e sessenta e dois cêntimos); valor este calculado 

ao abrigo do DL n.º 166/93 de 7 de Maio, a partir do próximo mês de Maio. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



21 -REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINO 

CAMARÁRIO RESIDENTE NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE N.º 85, 

CAMARNAL: MARIA ADELINA ALVES VEIGA, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

 

279 - Presente informação interna n.º 494/2009, da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto � DASED -, datada de 15/04/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da 

renda, por parte do inquilino mencionado em epígrafe, por motivo de alteração do rendimento 

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

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

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

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

 

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

4,76� (quatro euros e setenta e seis cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

22 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA APLICADO A INQUILINA 

CAMARÁRIA RESIDENTE NA RUA DA CHRNEQUINHA BLOCO 44 R/C DTO � 
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MOITA � NATACHA RAQUEL DIAS DO CARMO, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 





280 - Presente informação interna n.º 495/2009 da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto � DASED -, datada de 15/04/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da 

renda, por parte da inquilina residente na morada em epígrafe, por motivo de alteração do 

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

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

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

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

 

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

4,50� (quatro euros e cinquenta cêntimos). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



23 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

TIDAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 30.º ANIVERSÁRIO. 




281 - Presente informação n.º 437/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 01/04/2009 dando conta do pedido de apoio financeiro efectuado pela 
ASURPI, datado de 17 de Março do corrente e com o registo de entrada n.º 4646, para suporte 

das despesas tidas no âmbito da Comemoração do 30.º aniversário da referida Associação. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação anexa e, considerando que é da sua 

competência �apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra� 

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

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

ASURPI, contribuinte fiscal número 502 870 419, com sede em Rua 18 de Janeiro, n.º 13, 

2430-256 Marinha Grande, cuja situação contributiva e tributária junto respectivamente 

da Segurança Social e do serviço de Finanças se encontra regularizada, para suporte das 

despesas tidas no âmbito da Comemoração do seu 30.º Aniversário, no valor de 200,00�, a 

retirar da rubrica A/50 do Plano de Actividades Municipais para 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 




24 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 

DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DA MARINHA GRANDE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA O 

CORRENTE ANO. 
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282 - Presente informação n.º 403/2009 da DASED (Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto), datada de 12/03/2009, referente a pedido de apoio financeiro efectuado pela 
Associação de Dadores Benévolos de Sangue do concelho da Marinha Grande, datado de 23 de 

Janeiro do corrente ano, com o n.º de registo 3169/2009, a solicitar o apoio financeiro da 

autarquia para o desenvolvimento das suas actividades previstas em plano para 2009. 
 
A Câmara apreciou a informação anexa e, considerando que esta Associação se destina a 

fins altruístas, tendo como principal actividade a dádiva desinteressada de sangue, com 

fins terapêuticos, a feridos e doentes, delibera no uso de competência prevista na alínea a) 

do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00� (mil 

euros) à Associação de Dadores Benévolos de Sangue do concelho da Marinha Grande, 

contribuinte fiscal número 501 061 029, com sede na Avenida Vítor Gallo n.º 76 A, 1.º 

Esquerdo, 2430 � 202 Marinha Grande, para apoio das suas actividades regulares no 

corrente ano; verba essa a retirar da acção A/43 do P.A.M./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 

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. 
 



25 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 1 2.º A, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE MARIA FERNANDA ROSA PEREIRA. 




283 - Presente requerimento de Maria Fernanda Rosa Pereira, residente na Rua Júlio Braga 

Barros bloco 1 2.º A , Casal de Malta, com registo de entrada n.º 4399, datado de 20 de Março 

de 2009, solicitando a aquisição da referida habitação. 
 
Presente processo individual da arrendatária em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 
transferência do património imobiliário para o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando a deliberação de 07/04/2005, com o título � Alienação de Fogos de Habitação 

Social Arrendados (Património Transferido pelo IGAPHE)�, onde ficou definido um conjunto 
de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 19/12/2009 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 
no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
07/04/2009, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua Júlio Braga Barros bloco 1 2.º A, 

Casal de Malta, a Maria Fernanda Rosa Pereira pelo valor de 6556,80� (seis mil quinhentos e 

cinquenta e seis euros e oitenta euros), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

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

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra E, correspondente ao terceiro 

piso frente direito (segundo andar), lado norte para habitação, tipo T3 do prédio urbano 

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

bloco 1 2.º A, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho 

sob o número 7821/210693 E, registada a fracção a favor do Município da Marinha 

Grande cujo número de matriz é omisso, pelo valor de 6 556,80� (seis mil quinhentos e 

cinquenta e seis euros e oitenta euros) ao abrigo do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 

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

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

Pereira, com o N.I.F. 132565382, celebrando para tal a respectiva escritura pública.  

 

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

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





26 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, SITO EM RUA JÚLIO BRAGA BARROS BLOCO 3 3.º D, CASAL DE 

MALTA, A FAVOR DE ROSA DA CUNHA REBELO 




284 - Presente requerimento de Rosa da Cunha Rebelo residente na Rua Júlio Braga Barros 

bloco 3 3.º D, Casal de Malta, com registo de entrada n.º 6638, datado de 05 de Julho de 2006, 

solicitando a aquisição da referida habitação; pedido esse reiterado mais recentemente com o 

n.º de registo 4897/09 e datado de 25 de Março . 
 
Presente processo individual da arrendatária em questão, enviado pelo IGAPHE, aquando da 

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

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

de procedimentos a aplicar de forma geral a todos os processos de venda; 
 
Presente informação da DOPU - Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico - , datada 
de 19/12/2009 , onde se dá conta do cálculo do valor do fogo em questão, ao abrigo do disposto 

no Decreto-lei n.º 141/88, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 
288/93 de, 20 de Agosto e 329-A/2000, de 22 de Dezembro; 
 
Presente informação da DASED � Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � datada de 
07/04/2009, onde se propõe a venda do imóvel, sito na Rua Júlio Braga Barros bloco 3 3.º B, 

Casal de Malta, a Rosa da Cunha Rebelo pelo valor de 2. 433,60� (dois mil quatrocentos e 
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trinta e três euros e sessenta euros), ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 288/93, de 20 de 

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

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

Janeiro, alienar a fracção autónoma designada pela letra C, correspondente ao quarto 

piso frente esquerdo, lado sul, destinada a habitação, tipo T4 do prédio urbano 

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

bloco 3 3.º D, Casal de Malta, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho 

sob o número 7820/210693 G, registada a fracção a favor do Município da Marinha 

Grande e inscrita na matriz sob o artigo 13484 pelo valor de 2.433,60� (dois mil 

quatrocentos e trinta e três e sessenta cêntimos) ao abrigo do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 

288/93, de 20 de Agosto, uma vez que este valor não ultrapassa 1000 vezes o índice 100 das 

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

Cunha Rebelo, com o N.I.F. 175003440, celebrando para tal a respectiva escritura 

pública.  

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

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

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

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

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

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





27 - PEDIDO DE APOIO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA OVERLIVE 2008 

 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 

 

 

28 - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 2009 � APOIO FINANCEIRO ÀS 

ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO 

 

 

285 � A Câmara Municipal apreciou a informação nº01/2009 datada de 31.03.09 do sector 

cultural da Divisão de Cultura e Património Histórico, sobre um conjunto de propostas 

apresentadas pelas colectividades para realização de várias actividades, em que solicitam 

pedidos de apoio financeiro, entre outros, para ajudar à dinamização das mesmas, e dado o 

impacto destas actividades na população do Concelho, a sua influência na dinamização cultural 
e o interesse demonstrado no enriquecimento do programa oficial das Comemorações do 25 de 

Abril 2009, 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, a atribuição dos apoios financeiros constantes às colectividades que constam no 

quadro que se segue. 
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Colectividade Actividades 

Nº 

aprox. 

pax 

Apoio  

CMMG 

2009 

 

NIF 

ASURPI 
Teatro �Uma candidatura à 

Portuguesa� 35 
450,00 

502870419 
 

Ass. Social, Cultural D. Casal 
Galego 

Ciclo turismo + peddy paper + pinturas 
+ almoço convívio 310 

1000,00 
501540563 

 

Clube Atletismo da M. Grande Milha de Cristal  300 
1000,00 

  
503912530 

Karaoke 

Passeio Pedestre + Rally Paper + 
Noite de Fados 

Clube Desportivo Moitense 

Insufláveis  

500 
 1500,00 

  

 
 
 

501216049 

Colectividade Actividades 

Nº 

aprox. 

pax 

Apoio 

CMMG 

2009 

 

NIF 

Clube Desportivo e Recreativo 
da Amieira 

Noite de Teatro 
18 

500,00 
 

501611410 

Grupo Desp. Casa Águia 

Competição 
Concurso de Pesca Desportiva  

270 
500,00 

 
505233959 

 

Tarde Infantil 250 

Concurso pesca infantil 80 Grupo Desportivo Figueiras 

Jantar Concerto + Entrega Prémios 120 

Inter colectividades   Torneio de Futsal  100 

1250,00 

 
 
 

501075330 
 

Industrial Desportivo Vieirense Actividades aquáticas 200 200.00 501254242 

SIR 1º Maio Festand 2008 
150 

600,00 
 

501056467 

SBR 1º Janeiro Ténis Mesa  
200 

750,00 
 

501623051 
 

Sociedade Desp. Cultural Trutas 
Exposição de trabalhos sobre o 25 de 

Abril 
60 

250,00 

 
501343873 

 
 

Sport Império Marinhense Teatro "Um presépio vivíssimo" 25 250,00 501422986 

 
TOTAL 

 

8250,00� 

 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na secção de Contabilidade desta autarquia. 
 

Esta despesa está prevista na rubrica 040701 da acção 2009-A-99 do PAM para o corrente 

ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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29 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI COM VISTA 

À APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO �EPISÓDIOS DA VIDA ROMÂNTICA, 

OS MAIAS� 
 

 

Assunto retirado da ordem do dia. 





30 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e um de Abril de dois mil e 
nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 2.718.969,06� 

(dois milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e sessenta 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. ACEITAÇÃO DE CONVITE PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL � SELECÇÃO DE ENTIDADE 

COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA � ADESER II, IPSS � 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

 

2. ESPAÇO DE VENDA, NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. 

ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

 

3. XI SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS A ESCOLAS 

 

4. ASSUNTOS APRESENTADOS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 

 

 

 

 
 
1 - ACEITAÇÃO DE CONVITE PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO LOCAL 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL � SELECÇÃO DE ENTIDADE 

COORDENADORA LOCAL DA PARCERIA � ADESER II, IPSS � RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO 
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286 - Presente ofício do Instituto de Segurança Social recebido nesta Câmara Municipal em 06-
03-2009, a convidar a autarquia a integrar uma parceria com vista à celebração de um Contrato 

Local de Desenvolvimento Social, ao abrigo da Portaria n.º 396/2007, de 2 de Abril, alterada 

pela Portaria n.º 283/2008, de 10 de Abril. 
 
Presente ainda meu despacho n.º 51-A/GAP/2009, datado de 09-04-2009, que se passa a 
transcrever: 

�Por ofício recebido em 06-03-2009, foi esta Câmara Municipal convidada pelo 

Instituto da Segurança Social, a integrar e dinamizar uma parceria com vista à 

celebração de um Contrato Local de Desenvolvimento Social, adiante designado apenas 

por CLDS, ao abrigo do respectivo Regulamento do Programa, aprovado pela Portaria 
n.º 396/2007, de 2 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria 
n.º 283/2008, de 10 de Abril. 
 
Para o efeito e nos termos do disposto no n.º 1 da Norma VII do citado Regulamento, à 

Câmara Municipal compete seleccionar, mediante decisão fundamentada, uma só 

entidade coordenadora local da parceria, ��de entre entidades de direito privado sem 

fins lucrativos que actuem na área do desenvolvimento social, designadamente 

instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e equiparadas, misericórdias, 

associações de desenvolvimento local (ADL), organização não governamentais (ONG) 

e cooperativas de solidariedade social, sedeadas preferencialmente nos territórios a 

intervencionar, desde que reúna os seguintes requisitos��. 

 

Nos termos da Norma V, o projecto a desenvolver integra os eixos de intervenção: 

emprego, formação e qualificação; intervenção familiar e parental; capacitação da 

comunidade e das instituições e informação e acessibilidade, sendo que por informação 

que me foi pessoalmente fornecida pelo Sr. Director-Regional da Segurança Social de 

Leiria, Dr. Fernando Gonçalves, as áreas objecto da parceria com o município da 

Marinha Grande seriam o combate à pobreza e à exclusão social, para a qual existe uma 

comparticipação a 100% no valor máximo de 450.000�, a distribuir por 3 anos. 
 
Por sua vez, o Plano de Acção do CLDS, é constituído com base no diagnóstico social 

e/ou no plano de desenvolvimento social concelhio e desenvolvido por uma equipa 
constituída pelo núcleo executivo do respectivo Conselho Local de Acção Social, razão 

pela qual, aquando da apreciação do ofício/convite, entendi pertinente obter a 

colaboração da Rede Social para a escolha da entidade coordenadora local da parceria, 

antes de submeter o assunto a decisão do Órgão Executivo. 
 
Sucede, porém, que no contacto pessoal telefónico que recebi hoje do Sr. Director 
Regional supra identificado, fui também informado que a falta de resposta até ao final 

do dia de hoje, implicaria a anulação do convite que nos tinha sido dirigido e a exclusão 

do município da Marinha Grande do Programa, com a consequente perda do 
financiamento. 
 
Perante tal ultimatum e tendo em conta que nos encontrávamos a aguardar a apreciação 

do assunto pela Rede Social, outra opção não me restou que não a imediata tomada de 

decisão sobre a aceitação do convite e a selecção da entidade coordenadora local da 
parceria, que recaiu sobre a ADESER II, IPSS � Associação para o Desenvolvimento 
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Económico e Social da Região da Marinha Grande, por ter sido a primeira IPSS que foi 

possível contactar hoje mesmo e que de imediato aceitou o convite, e porque é 

publicamente reconhecida a sua  vasta experiência na execução de projectos de combate 

à pobreza e à exclusão social, direccionados para públicos-alvo especialmente 
vulneráveis, designadamente toxicodependentes, famílias disfuncionais, intervenção 

precoce, e apoio à infância. 
 
Não obstante a escolha desta IPSS para entidade coordenadora local da parceria e 

porque só poderia ser escolhida uma, nos termos da Norma VIII e de acordo com as 

acções a executar, podem igualmente ser chamadas a intervir directamente no projecto  
outras entidades locais sem fins lucrativos que preencham os mesmos requisitos 
constantes da Norma VII, até ao máximo de três, que serão as entidades locais 

executoras das acções a quem competirá assegurar as competências previstas no n.º 3 da 

mesma Norma. 
 
De acordo com a Norma IX, efectuada e comunicada a selecção da entidade 

coordenadora local da parceria, é celebrado um protocolo de compromisso entre esta, o 

ISS,IP e a Câmara Municipal, no qual são definidas as responsabilidades, direitos e 
obrigações de cada parte no desenvolvimento do CLDS, por forma a assegurar a 

elaboração do respectivo plano de acção no prazo máximo de dois meses após a 

assinatura  daquele protocolo. 
 
Nestes termos, face à urgência da resposta e às consequências que para o município 

decorreriam da sua falta, ao abrigo da competência que me é conferida pelo art.º 68.º n.º 

3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro,  decido aceitar o convite para a constituição da parceria no 

âmbito do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, para a qual fica 

seleccionada como entidade coordenadora local, a ADESER II, IPSS � Associação para 

o Desenvolvimento Económico e Social da Região da  Marinha Grande, pelas razões 

supra mencionadas e pelo extenso trabalho meritório que tem vindo a realizar ao longo 

dos anos em prol da melhoria das condições de vida de estratos populacionais 

especialmente vulneráveis. 
 
O presente despacho deve ser submetido a ratificação da Câmara Municipal na próxima 

reunião deste órgão que se realizará no dia 22 de Abril.� 
 
 
A  Câmara Municipal apreciou os documentos e ao abrigo da competência conferida pelo 

n.º 1 da Norma VII do Regulamento do Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social, aprovado pelas Portarias supra identificadas e art.º 68.º n.º 3, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera ratificar a decisão tomada pelo Sr. Presidente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
2 - ESPAÇO DE VENDA, NO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA. 

ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 
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287 - Presente auto de arrematação, no qual se constata que a melhor oferta para a adjudicação 

da exploração do espaço de venda, com cento e quatro metros quadrados, no Parque de 
Campismo de Vieira de Leiria, foi apresentada pela Sr.ª Maria da Conceição de Almeida 

Ferreira Grumete Oliveira, no valor de dois mil e seiscentos euros. 
 
Presente minuta de contrato a celebrar com a adjudicatária. 
 
Assim, a Câmara Municipal, após apreciação do processo, delibera adjudicar 

definitivamente a exploração do espaço de venda, com cento e quatro metros quadrados, 

no Parque de Campismo de Vieira de Leiria, à Sr.ª Maria da Conceição de Almeida 

Ferreira Grumete Oliveira, pelo valor de dois mil e seiscentos euros, no período de 1 de 

Junho a 30 de Setembro de 2009, ao abrigo do artigo 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. 

 

Mais delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - XI SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A 

ESCOLAS 

 
 
288 - Presente informação nº 521 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, propondo 
a atribuição de um subsídio aos Agrupamentos de Escola do concelho, para fazer face às 

despesas que decorrerão da dinamização dos diversos espaços, no âmbito da participação na 

XII Semana da Educação e Juventude que decorrerá de 01 a 06 de Junho no Parque Municipal 
de Exposições. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e atendendo a que a participação dos 

estabelecimentos de ensino é fundamental para organização da iniciativa em questão e 

que estes não dispõe 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.º 19 da Lei 159/99, de 14 de 

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

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

subsídios aos Agrupamentos de Escola do concelho, com cabimento na rubrica 06/040305 

da acção 2009 A 28. 

 

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens Contribuinte nº 600 076 768 

 

  Participação e dinamização de actividades diversas no âmbito dos diversos espaços 

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

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

Dia Mundial do Ambiente, e participação no concurso Glass Parade = 1.000 � 

Subsidio no valor de 1.000� (mil euros) ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, 

com sede na Rua Prof. Bento Jesus Caraça, Apartado 63, 2430-901 Marinha Grande, nº 

fiscal 600 076 768; 

 

Agrupamento de Escolas Nery Capucho  Contribuinte nº600 075 761 
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  Participação e dinamização de actividades diversas no âmbito dos diversos espaços 

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

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

Dia Mundial do Ambiente, Espaço da Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares e 

participação no concurso Glass Parade = 1.200� 

Subsidio no valor de 1.200� (mil e duzentos euros) ao Agrupamento de Escolas Nery 

Capucho, com sede na Rua Fernando Pessoa, Apartado 305, 2431-901 Marinha Grande, 

nº fiscal 600 075 761;  

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia." 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - ASSUNTOS APRESENTADOS PELO SR. VEREADOR DR. JOÃO PAULO 

PEDROSA 

 

 

 Arranjo dos passeios que vão da Rotunda para a Escola Secundária  

 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que os passeios já estão a ser feitos. Em 

relação ao muro, será feito apenas aquilo que foi possível acordar coma Autoridade 

Florestal. 
 
 

 Plantação de novas árvores  - o Sr. Vereador referiu a necessidade de plantar novas 
árvores no Parque de Campismo da Praia da Vieira, bem como retirar os cepos de 
pinheiros caídos no Largo da República. 

 
O Sr. Vereador Artur de Oliveira informou que já foram plantadas cerca de 100 árvores 

novas, algumas das quais pinheiros. Em relação à retirada dos cepos, referiu que vai 

analisar a situação com a Chefe da DASU. 
 

 

 Aquisição da antiga casa do Dr. Franklim  - o Sr. Vereador disse que chegou ao seu 
conhecimento que esta casa está à venda, e que talvez interessasse à Câmara a sua 

aquisição, para uma futura ampliação da Escola António Vitorino, uma vez que confina 
com esta escola. 

 
O Sr. Presidente tomou nota, para efectuar os contactos. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

289 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

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

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 13,00 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 
 
 

 

 


