
Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/02/2009 

Acta n.º 05 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

seis de Fevereiro de dois mil e 

nove.       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id17227828 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/02/2009 

Acta n.º 05 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

seis de Fevereiro de dois mil e 

nove.       

 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro 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; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

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

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro não esteve presente por se encontrar 

em Coimbra, a participar numa reunião. 
 

O Sr. Vereador Dr. João Paulo Fèteira Pedrosa chegou à reunião pelas 15,55 horas, 
quando se iniciava a discussão e votação do ponto 18 da ordem do dia, com a epígrafe 

�ATRIBUIÇÃO/ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE�, por se encontrar num compromisso com o Sr. 
Governador Civil do distrito. 
 

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 4094/07 - PC N.º 207/07 -  RODRIGAPE � CONSTRUÇÕES, LDA 
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2. REQ  111/01 � PC N.º 11/01 � JOAQUIM CARLOS PINTO SILVA 

 

3. REQ  3684/08 � PC N.º 122/06 � BESLEASING � IMOBILIÁRIA � SOC. LOC. 

FINANCEIRA, S.A. 

 

4. REQ  301/09 -  PC N.º 108/08 � CUNHA & MONTEIRO, LDA 

 

5. REQ. 382/09  - PC N.º 166/06 � MORGADO RUIVO & FILHOS � 

CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA 

 

6. REQ. 2949/07  - PC N.º 502/07 � PANIFICADORA CENTRAL DA MARINHA 

GRANDE, LDA 

 

7. REQ. 4377/07  - PC N.º 91/04 � QUINTA DAS NESPEREIRAS � ACTIVIDADE 

IMOB. E CONST., LDA 

 

8. REQ. 309/09  - PC N.º 774/06 � CONSTANTINO FEITOR GASPAR E 

FELICIANO LOPES SILVA FELICIANO 

 

9. REQ. 390/09  - PC N.º 229/06 � VIPEX � COM. IND. PLÁSTICOS, S.A. 

 

10. REQ. 2490/08  - PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 

11. REQ. 3837/08  - PC N.º 315/08 � JOAQUIM GOMES 

 

12. REQ. 3838/08  - PC N.º 316/08 � JOAQUIM GOMES 

 

13. REQ. 18/09  - PC N.º 343/06 � URBIFIX � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E 

CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIAS, LDA 

 

14. AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA - 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE FINS ESPECÍFICOS -  DESIGNAÇÃO DE 

UM REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL. 

 

15. EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE CONSTITUÍDO A FAVOR DA 

EPAMG - DISTRATE 

 

16. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS 

DE FUNCIONAMENTO COM AS ACTIVIDADES QUE VISAM O 

CUMPRIMENTO DA MISSÃO DE AGENTE DE PROTECÇÃO CIVIL DO 

CORPO DE BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE � PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO 

 

17. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS 

DE FUNCIONAMENTO COM AS ACTIVIDADES QUE VISAM O 

CUMPRIMENTO DA MISSÃO DE AGENTE DE PROTECÇÃO CIVIL DO 

CORPO DE BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA � PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO 

 

18. ATRIBUIÇÃO/ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 

 

19. ATRIBUIÇÃO/ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE � PERSONALIDADES DO 

CONCELHO 

 

20. EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES - SUSPENSÃO DE TRABALHOS 

 

21. CONCURSO PÚBLICO Nº. 04/08 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE: 

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 

 

22. RECEPÇÕES  PROVISÓRIAS 

 

23. RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 

 

24. APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �CORAGEM NA ANCORAGEM�, DO 

PROFESSOR ARMANDO JOSÉ DUARTE DE CASTRO. 

 

25. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA SUPORTE DAS DESPESAS 

DE FUNCIONAMENTO 

 

26. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MAFALDA SOFIA GOMES GRÁCIO, INQUILINA DESTE MUNICÍPIO 

RESIDENTE NA AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 4.º FRENTE 

ESQUERDO, CASAL DE MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO 

RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO 

 

27. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA REFERENTE À 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO 2.º B DO BLOCO 3 SITO NA RUA JÚLIO 

BRAGA BARROS (EX RUA 4), CASAL DE MALTA. 

 

28. RESUMO DE TESOURARIA 

 

 



 

  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 Assuntos fora de agenda � O Sr. Vereador Dr. João Marques Pedrosa e o Sr. 

Presidente solicitaram a inclusão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, 
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que identificaram, o que foi aceite por todos, pelo que os mesmos serão apreciados após 

os assuntos que constituem a ordem do dia da presente reunião. 
 
 
 Periodicidade das reuniões ordinárias da Câmara Municipal � na sequência do que 

foi decidido na reunião camarária do passado dia 15/01/2009, foi distribuída a todos os 
membros do executivo cópia do parecer da ANMP � Associação Nacional de 
Municípios Portugueses relativo ao assunto em epígrafe, cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido e se anexa à presente acta (Anexo 1). . 
 

 

 Resposta a requerimento dos Srs. Vereadores do P.S. � na sequência do 

requerimento apresentado na reunião camarária do dia 22/12/2008, foi entregue aos Srs. 

Vereadores do P.S. a respectiva resposta (registo S/1321/2009, de 26/02/2009). 












1 - REQ 4094/07 - PC N.º 207/07 -  RODRIGAPE � CONSTRUÇÕES, LDA 

 
LOCAL: VALE - MOITA 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES PARA ACTIVIDADE 

COMERCIAL/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
98 - Presente requerimento de Rodrigape � Construções, Lda, com sede na Avª Vitor Gallo, 

n.º 83-C, Marinha Grande, a solicitar o licenciamento relativo à Construção de Pavilhões para 

Actividade Comercial/Prestação de Serviços, sito no Vale, Freguesia da Moita e Concelho de 

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

Câmara deliberou rejeitar liminarmente o pedido de licenciamento relativo à Construção 

de Estabelecimento Comercial, nos termos do disposto no art. 11.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, por 

não ter apresentado quaisquer alegações relativamente às questões levantadas no âmbito 

da apreciação liminar do pedido, no prazo que lhe foi concedido, ao abrigo do artigo 59.º 

do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Mais deliberou, informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 8 do art. 11.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 

de Junho, poderá apresentar novo pedido para o mesmo fim, ficando dispensado de 

juntar os documentos utilizados no presente pedido, que se mantenham válidos e 

adequados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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2 - REQ  111/01 � PC N.º 11/01 � JOAQUIM CARLOS PINTO SILVA 

 
LOCAL: FORNO DA TELHA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO 

 
 
99 - Presente processo de Joaquim Carlos Pinto Silva, residente na Rua das Escolas 
Secundárias, n.º 2-Bl. 7-1º Esq., Boavista, referente à Construção de um edifício de habitação e 

comércio, sito no Forno da Telha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos constantes no presente 

processo, a Câmara deliberou: 

  

Declarar a extinção do procedimento e consequente arquivamento do processo, nos 

termos do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, por se verificar que 

para o local da pretensão, foi aprovado em Reunião de Câmara de 4 de Outubro de 2007, 

o Processo n.º 879/2005, em nome de José Alfredo Borges Brilhante, tornando-se 

impossível a finalidade a que o mesmo se destinava e inútil o objecto da respectiva 

decisão.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ  3684/08 � PC N.º 122/06 � BESLEASING � IMOBILIÁRIA � SOC. LOC. 

FINANCEIRA, S.A. 

 
LOCAL: RUA DA NORÇA � COVA DAS RAPOSAS � PERO NETO � MARINHA 

GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO INDUSTRIAL 

 
 
100 - Presente requerimento de Besleasing Imobiliária � Soc. Loc. Financeira, S.A., com 
sede na Avª Alvares Cabral, n.º 27-1º, Lisboa, a solicitar a aprovação do projecto de 

arquitectura, referente à alteração ao projecto inicial e ampliação das instalações, sito na Rua da 

Norça, no Lugar de Cova das Raposas, Pêro Neto, Marinha Grande. 
 
Presente o processo de licenciamento relativo à alteração e ampliação de edifício industrial, 
aprovado em 12/07/2007, sito na Rua da Norça, Cova das Raposas, Pêro Neto, Marinha 

Grande, abrangido pela delimitação do Plano de Pormenor para a Zona Industrial da Marinha 

Pequena. 
 
Presente informação técnica que atesta que as alterações requeridas ao projecto de arquitectura 

anteriormente aprovado se encontram aptas a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir a aprovação das alterações 

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

contar da data da notificação, dos projectos de especialidades aplicáveis, de acordo com o 
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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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 � REQ  301/09 -  PC N.º 108/08 � CUNHA & MONTEIRO, LDA 

 
LOCAL: RUA PIRES DE CAMPOS � VIEIRA DE LEIRIA 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

 
 
101 - Presente requerimento de Cunha & Monteiro, Ldª, com sede no Largo da República, 

Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação das 

alterações aos projectos de arquitectura e estabilidade, relativas a alteração de um Posto de 
Abastecimento de Combustíveis Líquidos, sito na Rua Pires de Campos, Freguesia de Vieira de 

Leiria e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente Processo n.º 189/04, relativo ao licenciamento do Posto Abastecimento de 

Combustíveis, dispondo de Alvará de Licença de Construção n.º 353/06, de 14/12 e Licença de 

Exploração n.º 01/07, de 01/02. 
 
Presente Informação Técnica que atesta estarem as alterações de arquitectura e estabilidade, 

relativas à construção de pala de cobertura, de acordo com a legislação em vigor e aptas a 
merecer aprovação.  
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

consequência da execução da obra; 

 

2. Respeitar as regras de construção e exploração mencionados na Portaria n.º 

131/02, de 9 de Fevereiro, relativamente a Postos de Abastecimento de 

Combustíveis alterada pela Portaria n.º 362/2005, de 4 de Abril. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 � REQ. 382/09  - PC N.º 166/06 � MORGADO RUIVO & FILHOS � CONSTRUÇÕES 

CIVIS, LDA 

 
LOCAL: LOTE 2 � BREGIEIRAS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 
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102 - Presente requerimento de Morgado Ruivo & Filhos � Construções Civis, Lda, com 
sede na Rua da Relvinha, n.º 11, Boavista, Leiria, a solicitar a aprovação das alterações ao 

projecto de arquitectura referente à Construção de um Edifício Habitacional Multifamiliar, sito 

nas Bregieiras, Lote 2, Marinha Grande. 
 
Presente Projecto de Arquitectura, referente à Construção de um Edifício Habitacional, 

aprovado por deliberação de câmara de 7 de Setembro de 2006. 
 
Presente Projectos de Especialidades, aprovadas por deliberação de câmara de 30 de Novembro 
de 2006. 
 
Presente Alvará de Obras de Construção n.º 182/07, de 12/09, válido até 02/09. 
 
Presente Informação Técnica, que atesta estarem as alterações ao Projecto de Arquitectura, 

decorrentes da realização da obra, aptas a merecer aprovação.  
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou deferir, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

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

Projectos de Especialidades, mais propriamente os projectos das redes prediais de 

distribuição de água e drenagem de águas residuais domésticas, nos termos 

previstos no n.º 4, do art.º 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06. 

 

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. 

 
 
6 � REQ. 2949/07  - PC N.º 502/07 � PANIFICADORA CENTRAL DA MARINHA 

GRANDE, LDA 

 

LOCAL: RUA DA PANIFICADORA � EMBRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM LAR DE IDOSOS 

 

 

103 - Presente requerimento da Panificadora Central da Marinha Grande, Lda, com sede na 
Rua da Panificadora, n.º 36, Embra, Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projecto de 

arquitectura referente à Construção de um Edifício destinado a Lar de Idosos e Sede de Serviço 

de Apoio Domiciliário, a levar a efeito na Rua da Panificadora, Embra, Marinha Grande. 
 
Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de um Edifício destinado a Lar de 

Idosos e Sede de Serviço de Apoio Domiciliário, a levar a efeito na Rua da Panificadora, 
Embra, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, devidamente instruído, acompanhado dos 

respectivos pareceres técnicos dos serviços, que atestam que o projecto de arquitectura se 
encontra apto a merecer aprovação. 
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Presentes pareceres favoráveis, emitidos pelas entidades externas consultadas, nomeadamente 

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

Grande e Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Projecto de Arquitectura 

referente à Construção de um Lar de Idosos e Sede de Apoio Domiciliário, limitado a 39 

utentes para a valência social de Lar de Idosos e a 42 utentes para a valência social de 

Serviço de Apoio Domiciliário, com os seguintes condicionalismos: 

 

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

Projectos de Especialidades necessários à execução da obra, nos termos do n.º 4 do art. 

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

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

 

b) A execução da obra deverá processar-se sem interferir com o muro actualmente 

existente confinante com a Rua da Panificadora, o qual só poderá ser demolido 

quando a Câmara disponibilizar o projecto de execução da beneficiação daquele 

arruamento, por forma a que o requerente possa executar os muros de vedação 

confinantes com a via pública, passeios, estacionamentos e demais arranjos exteriores, 

de acordo com os planos marginais que vierem a ser definidos; 

 

c) A área situada entre o edifício a erigir e o actual muro confinante com a Rua da 

Panificadora, deverá ser objecto de ajardinamento, sendo alterado quando, de acordo 

com o projecto de execução do arruamento referido, for necessário proceder à 

realização das obras de pavimentação ao longo da frente do terreno, na área incluída 

no prédio objecto de intervenção, sendo cedida ao Domínio Público, sem quaisquer 

ónus; 

 

d) Apresentação de declaração de compromisso do pagamento da comparticipação 

proporcional que vier a ser determinada, ao nível das infra-estruturas necessárias, no 

âmbito da execução da empreitada de �Beneficiação da Rua da Panificadora�, na 

percentagem que lhe corresponder, ficando a posterior emissão da Autorização de 

Utilização, dependente da verificação daquele pagamento; 

 

e) A instalação do receptáculo postal domiciliário seja efectuada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 � REQ. 4377/07  - PC N.º 91/04 � QUINTA DAS NESPEREIRAS � ACTIVIDADE 

IMOB. E CONST., LDA 

 
LOCAL: PICASSINOS - MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR 
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104 - Presente requerimento de Quinta das Nespereiras � Actividade Imobiliária e 

Construção, Lda, com sede na Rua da Áustria, Lote 13 � Zona Industrial, Marinha Grande, a 
solicitar a aprovação do projecto de arquitectura referente à Construção de um Edifício de 

Habitação Multifamiliar, a levar a efeito em Picassinos, Marinha Grande. 
  
Presente pedido de licenciamento relativo à Construção de Edifício de Habitação Multifamiliar, 

a levar a efeito em Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam que o Projecto de Arquitectura se encontra apto a 

merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara deliberou deferir o Projecto de Arquitectura 

referente à Construção de um Edifício de Habitação Multifamiliar, com os seguintes 

condicionalismos: 

 

1. Apresentação, 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) Planta de implantação com redução da área de impermeabilização prevista, face à 

ausência de colectores pluviais na zona, prevendo a drenagem do logradouro e das 

caldeiras do edifício para uma zona permeável do terreno; 

 

2. O acesso viário ao prédio deverá ser executado com o devido acompanhamento da 

Divisão de Infra-Estruturas e Redes Municipais, visto a requalificação do caminho 

público de acesso se encontrar planeado no âmbito da empreitada designada por 

�Beneficiação da Rua António Maria da Silva�; 

 

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

consequência da execução da obra, nomeadamente passeio na extensão total do prédio 

confinante com o arruamento, cujo alinhamento, materiais e dimensões deverão ser 

definidos no local pelos serviços técnicos competentes desta Câmara; 

  

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro e 

Declaração de Rectificação n.º 22-E/98, de 30 de Novembro; 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
8 � REQ. 309/09  - PC N.º 774/06 � CONSTANTINO FEITOR GASPAR E FELICIANO 

LOPES SILVA FELICIANO 

 
LOCAL: CASAL GALEGO � MARINHA GRANDE 
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DESIGNAÇÃO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO 

 

Processo retirado da ordem do dia para melhor análise da situação relativa aos 

equipamentos. 

 

 
9 � REQ. 390/09  - PC N.º 229/06 � VIPEX � COM. IND. PLÁSTICOS, S.A. 

 
LOCAL: PEDRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ADITAMENTO AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

 

 

105 - Presente requerimento de Vipex, Comércio e Indústria Plásticos, S.A., com sede no 
lugar da Pedra, Marinha Grande, a solicitar o licenciamento de alterações introduzidas em 

período de execução de obra, referente à legalização das Instalações Fabris e Alojamento de 
Depósito de Combustível, sito na Pedra de Cima, Marinha Grande. 

 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 � REQ. 2490/08  - PC N.º 544/05 � CAIXA LEASING E FACTORING � 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 
LOCAL: RELVINHA � PICASSINOS � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO INDUSTRIAL 

 

 

106 - Presente requerimento da Caixa Leasing e Factoring � Instituição Financeira de 

Crédito, S.A., com sede na Avª 5 de Outubro, n.º 175, 12º And., Lisboa, a solicitar a aprovação 

do projecto de arquitectura referente à legalização e ampliação das alterações de um edifício 

industrial, sito em Relvinhas, Picassinos, Marinha Grande. 
 
Presente o processo de obras n.º 544/05, referente ao licenciamento da construção de um 

edifício industrial, localizado na Rua do Casal do Lebre, em Relvinhas, Freguesia e Concelho 

da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica que atesta estarem as alterações efectuadas, aptas a merecerem 
aprovação. 
 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

 

Deferir a aprovação do projecto de arquitectura referente à legalização e ampliação das 

alterações de um edifício industrial, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação, dos 

projectos complementares aplicáveis às alterações efectuadas, de acordo com o 

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

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

 

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

junto da Direcção Regional de Economia do Centro, nos termos do Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, 

de 9 de Maio, sem o qual não poderá ser emitido o respectivo alvará de autorização de 

utilização. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

11 � REQ. 3837/08  - PC N.º 315/08 � JOAQUIM GOMES 

 
LOCAL: AVENIDA JOHN BEARE � LOTE 5 � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR E COMERCIAL 

 

Processo retirado da ordem do dia para melhor análise das desconformidades verificadas 

nas áreas. 

 

 
12 � REQ. 3838/08  - PC N.º 316/08 � JOAQUIM GOMES 

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

 

DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR E COMERCIAL. 

 

Processo retirado da ordem do dia para melhor análise das desconformidades verificadas 

nas áreas. 

 

 

13 � REQ. 18/09  - PC N.º 343/06 � URBIFIX � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E 

CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIAS, LDA 

 
LOCAL: COMEIRA � MARINHA GRANDE 

 

DESIGNAÇÃO: ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO APROVADO 

 

 

107 - Presente requerimento da Urbifix � Soc. Inv. e Const. Imobiliárias, Lda, com sede na 
Rua Eng.º André Navarro, n.º 32-Loja A, Marinha Grande, a solicitar a aprovação das 

alterações aos projectos de arquitectura, arruamentos/sinalização e especialidades, referente à 

Alteração de Loteamento Urbano, sito na Comeira, Marinha Grande. 
 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/02/2009 

Acta n.º 05 

 

 13 

Presente Projecto de Arquitectura referente à Operação de Loteamento Urbano, aprovado por 

Deliberação de Câmara de 04/10/2007, dos prédios urbanos inscritos na Matriz sob os números 

2556 e 2364 e descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os 
números 8955 e 7370, respectivamente. 
 
Presentes Projectos de Obras de Urbanização, referente à Operação de Loteamento referida, 

aprovados por Deliberação de Câmara de 15/01/2009. 
 
Presente requerimento de URBIFIX � Sociedade de Investimentos e Construções Imobiliárias, 

Lda., com sede na Rua Eng.º André Navarro, n.º 32 � Loja A, deste Município, solicitando 

aditamento ao Projecto de Arquitectura aprovado em 04/10/2007, pressupondo a deslocação do 

polígono de implantação do Lote 32 e a construção de cave com a área de 360,00m2 e 

aditamento aos Projectos de Arruamento/Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais, aprovados 

em 15/01/2009, solicitando a correcção do desenvolvimento da curva junto ao cruzamento com 

a Rua das Acácias, a colocação de lancil na berma oposta na Rua da Quinta da Lagoinha e o 
reajustamento dos preços unitários apresentados naqueles projectos, face aos valores praticados 

em obras do mesmo tipo. 
 
Presentes Informações Técnicas que atestam que as alterações solicitadas se encontram aptas a 

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

recaíram, a Câmara deliberou: 

 

Aprovar as alteração requeridas aos Projectos de Arquitectura, Arruamentos/Sinalização 

e Drenagem de Águas Pluviais e respectivos orçamentos das Obras de Urbanização 

inerentes aquelas componentes, com o condicionalismo de prestar caução destinada a 

garantir a boa e regular execução das Obras de Urbanização, nos termos do artigo 54.º do 

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

de 4 de Junho, no valor de 350.717,05� (Trezentos e cinquenta mil setecentos e dezassete 

euros e cinco cêntimos), referente às seguintes componentes: 

 

PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 

ESTIMATIVA 

ORÇAMENTAL 

Infra-estruturas viárias: 127.628,98� 

Rede de Abastecimento de Águas: 27.040,76� 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas: 21.216,31� 

Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais 34.295,20� 

Infra-estruturas Eléctricas e de Iluminação:  47.956,50� 

Infra-estruturas Telecomunicações: 21.025,00� 

Infra-estruturas de Gás: 26.106,00� 

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: 45.448,30� 

VALOR TOTAL APURADO PARA FINS DE CAUÇÃO A PRESTAR 350.717,05� (*) 

 
(*) O valor agora apurado substituiu o valor anteriormente determinado, expresso na Deliberação de 

Câmara datada de 15/01/2009, recaído no requerimento n.º 2690/08. 
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Deliberou ainda, nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

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

execução de 2 anos para a realização das Obras de Urbanização. 

 

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

Técnicos competentes. 

 

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 2). 

 
A Câmara tomou conhecimento.  





14 - AMLEI - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA - 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE FINS ESPECÍFICOS -  DESIGNAÇÃO DE UM 

REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL. 




108 - Presente comunicação de 29-01-2009 da AMLEI � Associação de Municípios da Região 

de Leiria, com sede na Av. Drº José Jardim, nº 18, 2410-124 Leiria, a solicitar que a Câmara 

Municipal da Marinha Grande designe um seu representante para a Assembleia Intermunicipal, 
nos termos dos seus estatutos. 
 
A Câmara Municipal apreciou o pedido e no uso da competência conferida pelo art.º 14.º 

n.ºs. 1 e 2 dos Estatutos da AMLEI-Associação de Municípios da Região de Leiria, 

publicados na 2ª Série do DR de 30 de Janeiro de 2009, delibera designar como seu 

representante o Sr. Vice-Presidente, Vereador Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



15 - EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE CONSTITUÍDO A FAVOR DA 

EPAMG - DISTRATE 




109 - Presente ofício n.º 10/2009, de 04/02/2009, da EPAMG, Escola Profissional e Artística da 

Marinha Grande � Sociedade de Ensino Profissional, Ldª., (nosso registo entrada n.º 

E/2245/2009), expondo as razões pelas quais não lhes foi possível construir, tempestivamente, 

a nova escola profissional, na Zona Industrial da Marinha Grande, no terreno cedido pela 
Câmara Municipal em direito de superfície e solicitando à Câmara Municipal ��a adopção 

das medidas que se entenderem necessárias para que se opere a extinção daquele direito de 
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superfície, constituído pela escritura pública outorgada em 20 de Fevereiro de 2002�� (cfr. 
anexo 1). 
 
Por escritura lavrada no dia 20 de Fevereiro de 2002, no Notário Privativo deste Município, o 

Município da Marinha Grande constituiu a título gratuito, a favor da EPAMG-Sociedade de 
Ensino Profissional, Ldª.., um direito de superfície sobre o prédio rústico com a área total de 

36.000 metros quadrados, sito em Casal da Lebre, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob os artigos 11886 e 11857, com o valor patrimonial de 
9.105.012$00, destinado à construção de uma Escola Profissional com a área de 5450 metros 

quadrados e parque de estacionamento de apoio a essa escola com a área de 2530 metros 

quadrados (cfr. anexo 2). 
   
O referido prédio está descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3916 da 

freguesia de Marinha Grande, encontrando-se a aquisição ainda registada a favor da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, pela inscrição G-1 e o direito de superfície descrito pela 

inscrição F-1 a favor da EPAMG-Sociedade de Ensino Profissional, Ldª. (cfr. anexo 3). 
 
Considerando que da referida escritura constam as seguintes cláusulas: 
� 

a) (�) 

b) A construção deverá ter o seu início no prazo de cinco anos a contar de hoje; 

c) A construção deverá estar concluída dentro do prazo do respectivo alvará de 

autorização; 

d) O não cumprimento das antecedentes alíneas b) ou c) implica a extinção do direito de 

superfície;� 

 
Considerando que o prazo estipulado na alínea b) prescreveu a 21 de Fevereiro de 2007, não se 

tendo verificado qualquer construção por parte da EPAMG; 
 
Considerando que pelo seu ofício supra identificado, a EPAMG-Sociedade de Ensino 
Profissional, Ldª. veio, expressamente, solicitar ��a adopção das medidas que se entenderem 

necessárias para que se opere a extinção daquele direito de superfície�� (cfr. anexo 1); 
 
Considerando que para tal será também necessário regularizar, junto da Conservatória do 

Registo Predial, a descrição respeitante à constituição do direito de superfície sobre o prédio, 

regressando o mesmo à propriedade plena do município;  
 
Considerando que para efectuar tal regularização é necessária a celebração de uma escritura de 

distrate, 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 1 alínea f), �a 

contrario�, 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 aceitar e concordar com o pedido de extinção do direito 

de superfície constituído a favor da EPAMG nos termos atrás referidos e, 

consequentemente, determinar a realização de nova escritura entre o Município da 

Marinha Grande e a EPAMG-Sociedade de Ensino Profissional, Lda., procedendo-se, 

assim, ao distrate do contrato titulado pela identificada escritura de 20 de Fevereiro de 

2002, o qual é efectuado a titulo gratuito. 
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Anexo 3 da presente acta � todos os documentos identificados como anexo e numerados de 

1 a 3. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 





16 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO COM AS ACTIVIDADES QUE VISAM O CUMPRIMENTO DA 

MISSÃO DE AGENTE DE PROTECÇÃO CIVIL DO CORPO DE BOMBEIROS DA 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA 

GRANDE � PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 




110 - A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 64º, n.º 4, alínea a), da Lei n.º 

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

atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, um 

apoio financeiro no valor de 90.000,00 euros (noventa mil euros), e aprovar a minuta de 

protocolo a celebrar, com o seguinte conteúdo:  

« 

I. Considerando: 

O artigo 1.º, da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, que publicou e aprovou da Lei de Bases da 

Protecção Civil (LBPC): 

«(�) A protecção civil é a actividade desenvolvida pelo Estado (�), e autarquias locais (�), 

com a finalidade (�), socorrer as pessoas e bens em perigo (�) 

(�) A actividade de protecção civil tem um carácter permanente (�), cabendo a todos os 

órgãos da Administração Pública, promover as condições indispensáveis à sua execução (�)» 

Em articulação com estipulado, nos n.ºs 1 e 3, do artigo 46.º do mesmo diploma: 

«(�) São agentes de protecção civil, de acordo com as suas atribuições próprias: a) os corpos 

de bombeiros; 

(�) Impende especial dever de cooperação com os agentes de protecção civil (�), sobre as 

seguintes entidades: a) Associações humanitárias de bombeiros voluntários (�)» 

 

II. Considerando: 

O n.º 1, do artigo 2.º, da 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: 

«(�) São objectivos fundamentais da protecção civil municipal: a) Prevenir no território 

municipal os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles resultante; 

(�) c) Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; (�)» 

E que, segundo o n.º 1, do artigo 6.º do mesmo diploma: 

«O presidente da câmara municipal é a autoridade municipal de protecção civil.» 

 

III. Considerando: 

Que o Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de Junho � Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros, 

no seu art. 3º, Capitulo I, define, nomeadamente no que concerne, a actividades exclusivas dos 

corpos de bombeiros e demais agentes de protecção civil: 

«(�) Constitui missão dos corpos de bombeiros:  

a) A prevenção e o combate a incêndios;  
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b) O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um 

modo geral, em todos os acidentes;  

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas;  

d) (�) 

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e 

segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; (�)» 

 

IV. Considerando: 

O �Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de intervenção 

permanente�, assinado entre a Autoridade Nacional de Protecção Civil, o Município da 

Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 

 

V. Considerando: 

A vontade política da Câmara Municipal da Marinha Grande, de desenvolver as acções na 

área da protecção civil, nomeadamente, apoiando em permanência a actividade das 

associações humanitárias de bombeiros voluntários do Concelho, bem como de fomentar cada 

vez mais as actividades integradas entre a Autarquia, os serviços, os agentes e as entidades de 

protecção civil. 

 

 

VI. Considerando: 

A necessidade de recursos financeiros que as associações humanitárias de bombeiros 

voluntários do Concelho vêm manifestando permanentemente junto da Câmara Municipal, 

para lhes ser possível manter, 24/24 horas, a missão dos respectivos corpos de bombeiros. 

Entre  

Município da Marinha Grande (MMG), representada por Alberto Filomeno Esteves 

Cascalho, 

e 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Voluntários da Marinha Grande (AHBVMG), 

representada por António Alfredo Nunes Guterres. 

E que se rege pelas cláusulas seguintes: 
Cláusula 1ª 

O presente Protocolo destina-se a regular as condições de atribuição do Apoio Financeiro 

para as Despesas de Funcionamento com as Actividades que visam o Cumprimento da 

Missão de Agente de Protecção Civil do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, por parte do Município da Marinha Grande. 

 
Cláusula 2ª 

1. A AHBVMG obriga-se a assegurar o cumprimento de todas as missões atribuídas ao seu 

corpo de bombeiros, nos termos legalmente definidos. 

2. A AHBVMG obriga-se a manter o número de elementos no seu Corpo de Bombeiros que se 

revele necessário ao cumprimento, na área das freguesias de Marinha Grande e da Moita, 

das missões que lhe estão legalmente atribuídas. 

3. O trabalho referido em 2) é gerido e organizado de acordo com a legislação em vigor que 

regulamenta o funcionamento dos corpos de bombeiros, bem como com o respectivo 

regulamento interno. 

4. Nos termos do n.º 2, do artigo 3.º, da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de Outubro, o 

Comando do Corpo de Bombeiros da Marinha Grande deverá reforçar, com recurso a 

elementos da Equipa de Intervenção Permanente (EIP), caso haja disponibilidade dos 

mesmos, o Corpo de Bombeiros de Vieira de Leiria, a solicitação devidamente 
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fundamentada do seu Comandante, caso surja essa necessidade para o cumprimento de 1), 

na área do Concelho da Marinha Grande.  

 

Cláusula 3ª 

1. O MMG, financia as actividades objecto do presente protocolo, com a atribuição à 

AHBVMG de um apoio financeiro anual para despesas de funcionamento, no valor de 90 

000,00 � (noventa mil euros). 

2. O apoio é pago à AHBVMG do seguinte modo: 

 

 

 

Parcela Data 
Valor 

(euros) 

1.ª Último dia útil de 

Fevereiro 

22.500,00 

2.ª 1.º dia útil de Abril 22.500,00 

3.ª 1.º dia útil de Julho 22.500,00 

4.ª 1.º dia útil de Outubro 22.500,00 

Total 90.000,00 

 
Cláusula 4ª 

1. O valor anual do apoio referido no n.º 1 da cláusula 3ª é susceptível de ajustamento até ao 

último dia do mês de Setembro do ano civil anterior, para ser possível ao MMG considerá-

lo nos documentos previsionais do ano seguinte. 

2. Excepcionalmente, para situações não previstas neste protocolo que originem despesas 

imprevistas e inadiáveis, poderá a AHBVMG solicitar ao MMG, por escrito, devidamente 

fundamentado, outro tipo de apoios que serão, também, objecto de protocolo. 

 

Cláusula 5ª 

A AHBVMG compromete-se a fornecer ao MMG, todos os elementos e informações 

necessárias à permanente e aprofundada análise da aplicação do apoio financeiro, 

nomeadamente: 

a. Relatórios e contas anuais; 

b. Declarações comprovativas de situação regularizada relativamente a impostos devidos 

em Portugal ou relativamente a contribuições para a segurança social; 

c. Planos de actividades e orçamentos previsionais anuais, até ao último dia útil do mês 

de Setembro do ano anterior ao do apoio financeiro a conceder; 

d. Relatórios mensais das ocorrências; 

e. Comunicação imediata de qualquer ocorrência excepcional, ou seja, que não esteja 

contida nas doenças súbitas individuais e nos acidentes (de qualquer origem), apenas 

com feridos ligeiros.  

 

Cláusula 6ª 

O presente Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, por acordo entre as partes, mediante 

proposta de qualquer uma e aceite pela outra, acordadas por escrito. 

 

 

Cláusula 7ª 
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1. O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e cessa no dia 31 de 

Dezembro de 2009. 

 

2. O presente Protocolo é renovável, por sucessivos períodos de um ano, correspondentes ao 

ano civil, se nenhuma das partes se opuser, com a antecedência mínima de 60 dias úteis. 

3. O primeiro outorgante compromete-se a incluir na proposta de instrumentos de gestão 

previsional do município da Marinha Grande, em cada ano, a dotação correspondente aos 

encargos decorrentes deste Protocolo.  

4. O presente Protocolo pode ser resolvido, a todo o tempo, por qualquer das partes, em caso 

de incumprimento de qualquer das suas obrigações. 

5. A resolução prevista no número anterior depende de prévia audição da outra parte. 

Cláusula 8ª 

1. Em tudo quanto o presente Protocolo for omisso é aplicável a legislação em vigor.» 

 

 Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





17 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO COM AS ACTIVIDADES QUE VISAM O CUMPRIMENTO DA 

MISSÃO DE AGENTE DE PROTECÇÃO CIVIL DO CORPO DE BOMBEIROS DA 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE 

LEIRIA � PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 





111 - A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 64º, n.º 4, alínea a), da Lei n.º 

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

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

apoio financeiro no valor de 37.500,00 euros (trinta e sete mil e quinhentos euros), e 

aprovar a minuta de protocolo a celebrar, com o seguinte conteúdo:  

« 

I. Considerando: 

O artigo 1.º, da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, que publicou e aprovou da Lei de Bases da 
Protecção Civil (LBPC): 
«(�) A protecção civil é a actividade desenvolvida pelo Estado (�), e autarquias locais (�), 

com a finalidade (�), socorrer as pessoas e bens em perigo (�) 

(�) A actividade de protecção civil tem um carácter permanente (�), cabendo a todos os 

órgãos da Administração Pública, promover as condições indispensáveis à sua execução (�)» 

Em articulação com estipulado, no n.º 1 e no n.º 3, do artigo 46.º do mesmo diploma: 
 
«(�) São agentes de protecção civil, de acordo com as suas atribuições próprias: a) os corpos 

de bombeiros; 

(�) Impende especial dever de cooperação com os agentes de protecção civil (�), sobre as 

seguintes entidades: a) Associações humanitárias de bombeiros voluntários (�)» 

 
II. Considerando: 

O n.º 1, do artigo 2.º, da 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: 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 26/02/2009 

Acta n.º 05 

 

 20 

«(�) São objectivos fundamentais da protecção civil municipal: a) Prevenir no território 

municipal os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles resultante; 

(�) c) Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; (�)» 

E que, segundo o n.º 1, do artigo 6.º do mesmo diploma: 
«O presidente da câmara municipal é a autoridade municipal de protecção civil.» 

 
III. Considerando: 

Que o Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de Junho � Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros, 

no seu art. 3º, Capitulo I, define, nomeadamente no que concerne, a actividades exclusivas dos 

corpos de bombeiros e demais agentes de protecção civil: 
«(�) Constitui missão dos corpos de bombeiros:  

a) A prevenção e o combate a incêndios;  

b) O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um 

modo geral, em todos os acidentes;  

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas;  

d) (�) 

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e 

segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; (�)» 

 
IV. Considerando: 

A vontade política da Câmara Municipal da Marinha Grande, de desenvolver as acções na área 

da protecção civil, nomeadamente, apoiando em permanência a actividade das associações 

humanitárias de bombeiros voluntários do Concelho, bem como de fomentar cada vez mais as 

actividades integradas entre a Autarquia, os serviços, os agentes e as entidades de protecção 

civil. 
 
 
V. Considerando:  

A necessidade de recursos financeiros que as associações humanitárias de bombeiros 

voluntários do Concelho vêm manifestando permanentemente junto da Câmara Municipal, para 

lhes ser possível manter, 24/24 horas, a missão dos respectivos corpos de bombeiros. 
 

Entre  

Município da Marinha Grande (MMG), representada por Alberto Filomeno Esteves 

Cascalho, 

e 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Voluntários de Vieira de Leiria (AHBVVL), 

representada por Jacinto Letra Filipe. 

E que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 

O presente Protocolo destina-se a regular as condições de atribuição do Apoio Financeiro 

para as Despesas de Funcionamento com as Actividades que visam o Cumprimento da 

Missão de Agente de Protecção Civil do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, por parte da Câmara Municipal da Marinha 

Grande. 

 
Cláusula 2ª 
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1. A AHBVVL obriga-se a assegurar o cumprimento de todas as missões atribuídas ao seu 

corpo de bombeiros, nos termos legalmente definidos. 

2. A AHBVVL obriga-se a manter o número de elementos no seu Corpo de Bombeiros que 

se revele necessário ao cumprimento, na área da freguesia de Vieira de Leiria, das 

missões que lhe estão legalmente atribuídas. 

3. O trabalho referido em 2) é gerido e organizado de acordo com a legislação em vigor 

que regulamenta o funcionamento dos Corpos de Bombeiros, bem como o respectivo 

regulamento interno. 

4. Sempre que o Comando do Corpo de Bombeiros entenda que tal é necessário para o 

cumprimento referido em 2), poderá solicitar o reforço dos recursos com elementos da 

Equipa de Intervenção Permanente (EIP), do Comando do Corpo de Bombeiros da 

Marinha Grande, conforme o estipulado no n.º 2, do artigo 3.º, da Portaria n.º 

1358/2007, de 15 de Outubro. 

Cláusula 3ª 

1. O MMG, financia as actividades objecto do presente protocolo, com a atribuição à 

AHBVVL de um apoio financeiro anual para despesas de funcionamento, no valor de 

euros: 37 500,00 � (trinta e sete mil e quinhentos euros). 

2. O apoio é pago à AHBVVL do seguinte modo: 

 

Parcela Data Valor (euros) 

1.ª Último dia útil de 

Fevereiro 

9.375,00 

2.ª 1.º dia útil de Abril 9.375,00 

3.ª 1.º dia útil de Julho 9.375,00 

4.ª 1.º dia útil de Outubro 9.375,00 

Total 37.500,00 

 
Cláusula 4ª 

1. O valor anual do apoio referido no n.º 1 da cláusula 3ª, é susceptível de ajustamento até ao 

último dia do mês de Setembro do ano civil anterior, para ser possível ao MMG considerá-

lo nos documentos previsionais do ano seguinte. 

2. Excepcionalmente, para situações não previstas neste protocolo que originem despesas 

imprevistas e inadiáveis, poderá a AHBVMG solicitar ao MMG, por escrito, devidamente 

fundamentado, outro tipo de apoios que serão, também, objecto de protocolo. 

 

Cláusula 5ª 

A AHBVVL compromete-se a fornecer ao MMG, todos os elementos e informações necessárias 

à permanente e aprofundada análise da aplicação do apoio financeiro, nomeadamente: 

a. Relatórios e contas anuais; 

b. Declarações comprovativas de situação regularizada relativamente a impostos 

devidos em Portugal ou relativamente a contribuições para a segurança social; 

c. Planos de actividades e orçamentos previsionais anuais, até ao último dia útil 

do mês de Setembro do ano anterior ao dos apoios a conceder; 

d. Relatórios mensais das ocorrências; 

e. Comunicação imediata de qualquer ocorrência excepcional, ou seja, que não 

esteja contida nas doenças súbitas individuais e nos acidentes (de qualquer 

origem), apenas com feridos ligeiros.  

 

Cláusula 6ª 
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O presente Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, por acordo entre as partes, mediante 

proposta de qualquer uma e aceite pela outra, acordadas por escrito. 

 

Cláusula 7ª 

1. O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e cessa no dia 

31 de Dezembro de 2009. 

2. O presente Protocolo é renovável, por sucessivos períodos de um ano, correspondentes 

ao ano civil, se nenhuma das partes se opuser, com a antecedência mínima de 60 dias 

úteis. 

3. O primeiro outorgante compromete-se a incluir na proposta de instrumentos de gestão 

previsional do município da Marinha Grande, em cada ano, a dotação correspondente 

aos encargos decorrentes deste Protocolo.  

4. O presente Protocolo pode ser resolvido, a todo o tempo, por qualquer das partes, em 

caso de incumprimento de qualquer das suas obrigações. 

5. A resolução prevista no número anterior depende de prévia audição da outra parte. 

 

Cláusula 8ª 

Em tudo quanto o presente Protocolo for omisso é aplicável a legislação em vigor.» 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



18 - ATRIBUIÇÃO/ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 




112 - Face à solicitação de topónimo por parte da empresa Pereira, Costa e Gameiros, Lda 
(Entrada nº 2934/2007 no programa Elenix) para o arruamento sito na Embra, a Comissão 

Municipal de Toponímia analisou o local e verificou que na proximidade desse arruamento se 
situa um loteamento ao qual foram atribuídos em reunião de Câmara de 24-08-2006 alguns 
nomes de figuras relacionadas com o 25 de Abril, nomeadamente o nome de Salgueiro Maia, 
José Afonso (Zeca Afonso) e Melo Antunes. 
Neste sentido, e dado que se comemorou no dia 18 de Janeiro, os 25 anos da morte do poeta 
José Carlos Ary dos Santos, a Comissão Municipal de Toponímia aprovou por unanimidade 
propor este nome para o arruamento em questão. 
 
Presente proposta da Comissão Municipal de Toponímia para atribuição de topónimo aos 

arruamentos constantes na planta de localização que se dá por reproduzidas e se anexa à 

presente acta: 
 

1. Rua José Carlos Ary dos Santos � Poeta de Abril e Declamador, 1937-1974 �Embra, 
confronta com a Rua da Embra e com a Rua da Indústria Metalúrgica. 

 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

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

delibera concordando com a proposta apresentada pela Comissão de Toponímia, atribuir 

o seguinte topónimo ao arruamento constante da planta de localização que se dá por 

reproduzida e se anexa (Anexo 4) à presente acta:  
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1. Rua José Carlos Ary dos Santos � Poeta de Abril e Declamador, 1937-1974 �Embra, 
confronta com a Rua da Embra e com a Rua da Indústria Metalúrgica. 



Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





19 - ATRIBUIÇÃO/ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS DA 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE � PERSONALIDADES DO CONCELHO 




113 - Face à deliberação nº 604 da Reunião de Câmara de 18-09-2008 (em anexo), a Comissão 

Municipal de Toponímia analisou a situação da proposta de atribuição dos nomes �Álvaro 

Domingues Júnior�, �Fernando Luz� e �Joaquim Filipe Ferreira (Mestre Carvalhito)� a três 

ruas que se situassem nos lugares dos seus nascimentos e de residência, nomeadamente nos 

Outeirinhos, no Engenho e Cruzes. 
Desta forma, para cada uma das personalidades, cumpre informar o seguinte: 
 
FERNANDO LUZ 

 
A Comissão Municipal de Toponímia não propõe ainda um arruamento para esta personalidade 

por ainda não ter encontrado um espaço nos lugares supracitados com a dimensão adequada à 

homenagem que se pretende atribuir a Fernando Luz. 
 
ÁLVARO DOMINGUES JÚNIOR 

 
Sabendo a Comissão Municipal de Toponímia que a via a alterar é conhecida como �Travessa 

da Várzea�, o que é certo é que se trata de uma rua que não tem numeração de polícia e a 

substituição do seu nome não causará transtorno a qualquer habitante. 
Acontece que a Comissão diligenciou aturadamente na busca de outra via no local da sua 

residência ou nas proximidades para atribuição do nome de Álvaro Domingues Júnior, tendo os 

resultados sido completamente infrutíferos. 
Assim, esta Comissão deliberou por unanimidade propor à Câmara Municipal a alteração da 

�Travessa da Várzea� para �Rua Álvaro Domingues Júnior�. 
 
JOAQUIM FILIPE FERREIRA 

 
A Comissão Municipal de Toponímia informa que antes de qualquer decisão, teve o cuidado de 

se informar junto da família deste mestre lapidário se havia concordância com a proposta de 

atribuir ao arruamento sito junto do Parque da Cerca, nas traseiras dos Bombeiros Voluntários e 

da Biblioteca Municipal, o topónimo �Rua Joaquim Filipe Ferreira � Mestre Carvalhito�, pelo 

que não houve qualquer oposição a esta ideia, tendo a mesma sido bem acolhida pelos 

familiares.  
 
Presente proposta da Comissão Municipal de Toponímia para alteração/atribuição de 

topónimos aos arruamentos constantes nas plantas de localização que se dão por reproduzidas e 

se anexam à presente acta: 
 

1. Rua Álvaro Domingues Júnior (Várzea) � antiga Travessa da Várzea � confronta com 
a Rua dos Outeirinhos e com a Rua da Várzea. 
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2. Rua Joaquim Filipe Ferreira � Mestre Carvalhito (Marinha Grande) � Confronta 
com a Rua Infante D. Henrique. 

 
A Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 

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

delibera concordando com a proposta apresentada pela Comissão de Toponímia, alterar 

e/ou atribuir os seguintes topónimos aos arruamentos constantes das plantas de 

localização que se dão por reproduzidas e se anexam (Anexo 5) à presente acta:  

 
1. Rua Álvaro Domingues Júnior (Várzea) � antiga Travessa da Várzea � confronta com 

a Rua dos Outeirinhos e com a Rua da Várzea. 
2. Rua Joaquim Filipe Ferreira � Mestre Carvalhito (Marinha Grande) � Confronta 

com a Rua Infante D. Henrique. 


Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





20 - EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES - SUSPENSÃO DE TRABALHOS 





114 - Presente informação da D.E.E.M. com a ref. LF/09/02 datada de 19/02/2009, em que se 

propõe a aprovação da suspensão de trabalhos da empreitada �Execução de arranjos exteriores 

em diversos recintos escolares�. 

 
Texto da Deliberação: 

A Câmara Municipal, concordando com a informação com ref.ª LF/09/02, que se anexa 

(Anexo 6) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera ao abrigo 

do disposto no artigo 186.º, n.º 1, do DL 59/99 de 2 de Março aprovar a suspensão de 

trabalhos da empreitada �Execução de arranjos exteriores em diversos recintos 

escolares�, pelos seguintes períodos: 

TRABALHOS A 

SUSPENDER 

PERÍODO DE SUSPENSÃO 

E. B. Amieira 18/02/2009 a 27/03/2009 � 38 dias 

E. B. Pilado 2 18/02/2009 a 19/06/2009 � 122 dias 

J.I. Outeiros 18/02/2009 a 10/07/2009 � 143 dias 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





21 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 04/08 (DIRM) PARA A EMPREITADA DE: 

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA � ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS - ADJUDICAÇÃO 





115 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada �requalificação do largo 

da capela da moita�, constituído por: Acta e Relatório da Comissão de Abertura do Concurso, 

Relatório da Comissão de Análise das Propostas e minuta de contrato, propondo a adjudicação 

ao concorrente �Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 195.380,00� (cento e noventa e cinco mil, 
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trezentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 

dias 


A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 

fundamentos de facto e de direito dos mesmos, delibera nos termos do nº. 1 do artº . 110º. 

do Dec-Lei nº59/99, de 02 de Março e do artº. 64º., nº1, al. q), da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adjudicar à Firma 

�Lenaprédio, Lda�, pelo valor de 195.380,00� (cento e noventa e cinco mil, trezentos e 

oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 dias, a 

empreitada de �REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CAPELA DA MOITA�, bem como aprovar a 

minuta do contrato a realizar com a referida empresa, nos termos do artº. 116º. do Dec-

Lei 59/99, de 02 de Março.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





22 - RECEPÇÕES  PROVISÓRIAS 




116 - Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Substituição da rede predial de 

abastecimento de água de 5 apartamentos do Bloco 3 da Rua 4 � Ajuste Directo nº 41/06 

(DEEM)�, adjudicada à Firma �Quirino Carnide Coelho� com sede em Rua Tenente Coronel 
J.B. Alves nº. 76, Carvide. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação da rede de água na Rua António 

Guerra � Marinha Grande � Ajuste Directo nº. 38/08 (DIRM)�, adjudicada à Firma 

�Transbarqueiro � Transportes, Lda� com sede em Barqueiro � Vieira de Leiria. 

Presente Auto de Recepção Provisória da obra �Remodelação de colector doméstico na Rua 
João Gallo, Alvarez Baridó, Indústria de Plásticos � Ordem � Marinha Grande � Concurso 
Limitado nº. 15/07 (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. 





23 - RECEPÇÕES  DEFINITIVAS 




117 - Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Movimentação de terras na área 

envolvente ao Parque Mártires do Colonialismo � Programa POLIS�, adjudicada à Firma 

�Vibeiras Sociedade Comercial de Plantas, SA� com sede em Rua 8. Lote 153-r/c Esqº. � 
Quinta da Silva - Torres Novas. 
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Presente Auto de Recepção Definitiva da obra �Remodelação da rede doméstica na Rua 

General Humberto Delgado � Concurso Limitado nº. 16/02�, adjudicada à Firma �Matos & 

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


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. 

 

 

24 - APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO �CORAGEM NA ANCORAGEM�, DO 

PROFESSOR ARMANDO JOSÉ DUARTE DE CASTRO. 

 

 

118 - Presente carta com registo de entrada E/12047/2008, de 27.11.2008, apresentada por 
Armando José Duarte de Castro, professor aposentado do 1º ciclo do Ensino Básico, através da 

qual manifestava a intenção de editar um livro de sua própria autoria, abordando a �� 

problemática sócio-escolar (histórica de escolas deste concelho) da transição de ciclos 

escolares� e, para o qual, solicitava o apoio da autarquia.  
Sabe-se, agora, que o livro tem como título �Coragem na ancoragem� e irá ser apresentado 

publicamente no próximo dia 07 de Março, no auditório da Biblioteca Municipal. 
 

Presente despacho do Sr. Vereador da Cultura, concordando com o parecer emitido pelo Sector 
de Bibliotecas, através do qual é proposto o apoio à edição do referido livro, por se tratar de 

uma obra sobre o concelho e de um escritor com fortes ligações à Marinha Grande e, tal como 

tem sido a prática habitual em casos análogos, é proposto que esse apoio se traduza na 

aquisição de 50 exemplares do referido livro. 
 

Assim, em cumprimento do despacho anterior, o Sector de Bibliotecas vem propor a aquisição 

de 50 exemplares do livro �Coragem na ancoragem�, de Armando José Duarte de Castro, à 

Folheto Edições & Design, Lda., Praça Madre Teresa de Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 
Leiria, NIF 506 463 460, ao preço unitário de 10,00�, num total de 500,00 � (IVA 5% incl.), 
como forma de apoiar e incentivar a actividade editorial de autores locais, contribuindo para o 
enriquecimento cultural do nosso concelho.  

 

A Câmara Municipal analisou a proposta e concordando com ela, delibera, no uso da 

competência prevista nas alíneas d) e q), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com a 

alínea b), n.º 1, do art.º 18.º, do DL. 197/99, de 08 de Junho e n.º 1, do art.º 128º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adquirir 50 exemplares do livro �Coragem na 

ancoragem�, de Armando José Duarte de Castro, à Folheto Edições & Design, Lda., 

Praça Madre Teresa de Calcutá, Lote 115, loja 1, 2410-363 Leiria, NIF 506 463 460, ao 

preço unitário de 10,00�, num total de 500,00 � (IVA 5% incl.), por reconhecer que a 

edição de livros, por parte de autores locais, se reveste de interesse cultural para o 

município. Dos livros a adquirir, dois exemplares deverão integrar o fundo documental da 
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Biblioteca Municipal e os restantes 48 exemplares deverão dar entrada no acervo 

bibliográfico da CMMG destinado a ofertas.   

 

O apoio à edição de livros está previsto em Plano de Actividades, na Acção 2009/A/133. 

  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

  

25 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PARA SUPORTE DAS DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO 




119 - Presente ofício da Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, 

datado de 27 de Janeiro do corrente ano, com o registo de entrada número 1714/2009, a 

solicitar o apoio financeiro do Município da Marinha Grande para fazer face às despesas tidas 

com o funcionamento das actividades levadas a cabo pela mesma. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando as inúmeras actividades 

promovidas pela Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, em prol dos 

reformados e idosos do nosso concelho, delibera no uso de competência prevista na alínea 

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

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, no valor de 1.500,00� (mil e 

quinhentos euros) à referida Associação, contribuinte fiscal n.º 502 870 419, com sede na 

Rua 18 de Janeiro de 1934, n.º 13, 2430-256 Marinha Grande; valor esse a retirar da 

acção A/50 do Plano de Actividades Municipais em vigor para o corrente ano. 

 

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. 





26 - PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA, EFECTUADO POR 

MAFALDA SOFIA GOMES GRÁCIO, INQUILINA DESTE MUNICÍPIO RESIDENTE 

NA AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 4.º FRENTE ESQUERDO, CASAL DE 

MALTA, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO 




120 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 16/02/2009, referente a pedido de reapreciação do valor da renda, por parte do 

inquilino 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 
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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 Março seja de 

21,92� (vinte e um euros e noventa e dois cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





27 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA RENDA REFERENTE À FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO 2.º B DO BLOCO 3 SITO NA RUA JÚLIO BRAGA 

BARROS (EX RUA 4), CASAL DE MALTA. 





121 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - DASED - , 
datada de 16/02/2008, a dar conta da necessidade de se proceder à actualização anual do valor 

da renda do imóvel mencionado em epígrafe.  
 
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 actualização do valor da 

renda para 13,25� (treze euros e vinte e cinco cêntimos), a partir do próximo mês de 

Março. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





28 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia vinte e cinco de Fevereiro de dois 
mil e nove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 
2.275.445,43 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

euros e quarenta e três 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. PEDIDO DA CEFAMOL PARA ATRIBUIÇÃO DO NOME DE ANÍBAL H. 

ABRANTES A UM ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 
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2. �EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/08  (DEEM) � 

REFORMULAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

3. APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE 

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE� � CONCURSO PÚBLICO Nº 11/07 

DEEM � 1ª REVISÃO DE PREÇOS  

 

4. AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO. RECTIFICAÇÃO. 

 

5. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 196,00M² DE 

TERRENO DO SR. JOSÉ FERNANDES PEREIRA 

 

6. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 17,00M² DE 

TERRENO DA SRª. LÚCIA HENRIQUES FARTO PEREIRA 

 

7. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 79,00M² DE 

TERRENO D0 SR. JORGE GREGÓRIO DUARTE 

 

8. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO VALOR DA RENDA DE CARIZ SOCIAL, 

FIXADO PELO MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE 

NO BAIRRO DO CAMARNAL VELHO, CASA 31, POR MOTIVO DE 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO 

AGREGADO FAMILIAR 

 

9. PROJECTO DE RECICLAGEM DA AMI (TINTEIROS, TONERS E 

TELEMÓVEIS USADOS) � IMPLEMENTAÇÃO DE RECIPIENTES NO 

MUNICÍPIO 

 

10. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2008/2009 � 2ª 

DELIBERAÇÃO 

 

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA DA 

FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

JOÃO BEARE NA CONTRACAPA DE UM LIVRO DA AUTORIA DE 

ARMANDO JOSÉ DUARTE DE CASTRO. 

 

 

 



 

 

1 � PEDIDO DA CEFAMOL PARA ATRIBUIÇÃO DO NOME DE ANÍBAL H. 

ABRANTES A UM ARRUAMENTO DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 
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O Sr. Presidente informou que a Cefamol fez chegar à Câmara um pedido para atribuição do 

nome de Aníbal H. Abrantes a um arruamento da freguesia da Marinha Grande, no âmbito da 

comemoração dos seus 40 anos, e como forma de homenagear o referido industrial pelo 
impulso que deu à indústria de moldes no concelho. 
Todavia, depois de efectuadas pesquisas, verificou-se que existe uma deliberação camarária de 

04/05/1995, que aprovou a alteração do nome da Rua da Indústria para Rua Aníbal H. 

Abrantes, tendo a mesma sido também aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 

14/06/1995.  
Sendo assim, foi decidido dar execução às mencionadas deliberações e mandar colocar a 

respectiva placa toponímica. 

O Sr. Presidente referiu que encarregará a sua Chefe de Gabinete de acompanhar este 

processo. 

 

 

2 � �EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS RECINTOS 

ESCOLARES� - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/08 (DEEM) � REFORMULAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

 

122 - Presente informação da D.E.E.M. com a refª MJ-02/09 datada de 16/02/2009, em que se 
propõe a reformulação da fiscalização da empreitada �EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES 

EM DIVERSOS RECINTOS ESCOLARES� 
 

Por deliberação camarária de 15 de Maio de 2008, foram designados como representantes do 

Município para fiscalizar a obra supra mencionado o Engº Jorge Junqueira e, para coordenar, a 
Engª Maria João Oliveira. 

Considerando que: 

 Na Reunião de Câmara de 22 de Dezembro de 2008, o Engº Jorge Junqueira foi 

designado fiscal da obra �REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE S. PEDRO DE MOEL� � 
Concurso Público nº 05/06 (DIRM); 

 A obra do Vale de S. Pedro é uma obra com bastante complexidade que irá exigir do 

Engº um acompanhamento muito intensivo, não lhe permitindo ter muitas mais obras 

complexas em simultâneo. 

Propõe-se a reformulação da fiscalização da obra �EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES EM 

Diversos Recintos Escolares�, ficando a mesma constituída pela Engº Ludmila Berardo e, para 

coordenar, a Engª Maria João Oliveira. 
 
A Câmara delibera aprovar a proposta. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA 

�EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE AQUECIMENTO, 

VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO CENTRO EMPRESARIAL DA 
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MARINHA GRANDE� � CONCURSO PÚBLICO Nº 11/07 DEEM � 1ª REVISÃO DE 

PREÇOS  

 

 

123 - Presente informação da D.E.E.M. com a refª MJ-06/09 datada de 20/02/2009, em que se 
propõe a aprovação da revisão de preços definitiva à empresa �Telhabel, SA� da empreitada 
de �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE AQUECIMENTO, 

VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO CENTRO EMPRESARIAL DA 

MARINHA GRANDE� no valor de 7.193,44 � + IVA. 

 

A Câmara Municipal, concordando com a informação de refª MJ-06/09, que se anexa 

(Anexo 12) e se dá por reproduzida e com os fundamentos nela expostos, delibera, ao 

abrigo do art.º 199.º do DL n.º 59/99 de 2 de Março e o DL n.º 6/2004 de 6 de Janeiro, 

aprovar o valor da revisão de preços definitiva de 7.193,44 � + IVA à empresa �Telhabel, 

SA� da empreitada de �EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE 

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO CENTRO 

EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - AVALIAÇÃO POR PERITO DA LISTA OFICIAL DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO 

DA RUA DO REPOUSO. RECTIFICAÇÃO. 

 

 

124 - Por deliberação camarária, de 13 de Novembro de 2008, foi solicitada a avaliação de duas 

parcelas de terreno que, de acordo com Informação da DATLO, eram necessárias para a 

realização da empreitada de Beneficiação da Rua do Repouso. 
 
Em 17 de Fevereiro de 2009, veio a DATLO, em nova informação, corrigir as áreas 

inicialmente indicadas. As áreas passam de 741 m2 para 761 m2 e passam de 156 m2 para 161 

m2. 
 
Esta circunstância obriga a rectificar a deliberação camarária de 13 de Novembro de 2008. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 148º, do Código do 

Procedimento Administrativo, rectificar a sua deliberação de 13 de Novembro, nos 

seguintes termos: 

- onde se lê �com as áreas de 741 m2 e de 156 m2� deve ler-se �com as áreas de 761 m2 e 

de 161 m2�.                

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

5 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 196,00M² DE TERRENO 

DO SR. JOSÉ FERNANDES PEREIRA 
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125 - Para Beneficiação da Rua da Indústria, foram realizados os contactos necessários à 

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

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

Fernandes Pereira, que confronta a Norte com José Farto Pedro, a Sul com José Pereira 
Pedrosa, a Nascente Rua Casal das Raposas e a Poente com Rua da Indústria, registado na 

Conservatória do Registo Predial com o nº.3951. O proprietário do imóvel, concordou com a 

cedência do terreno (196,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 

contrapartida: 

1. mudar caixa de contador de EDP da casa para o muro; 

2. colocar caixa para contador do gás; 

3. fazer muro de suporte de terras com altura de 0,80m acima da cota do terreno, rebocado 
e pintado da mesma cor; 

4. colocar gradeamento existente no muro e prolongar o gradeamento no restante muro 
onde existe grelhas de betão; 

5. colocar portão com 3,00m de largura no terreno anexo. 

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

parcela de terreno de 196,00m², do prédio de que é dono José Fernandes Pereira, 

registado na Conservatória do Registo Predial com o nº. 3951, que confronta a Norte com 

José Farto Pedro, a Sul com José Pereira Pedrosa, a Nascente com José Fernandes 

Pereira e a Poente com Rua da Indústria, para Beneficiação da Rua da Indústria, que 

passa a integrar o domínio público. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência 

do terreno solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida:  

1. mudar caixa de contador de EDP da casa para o muro; 

2. colocar caixa para contador do gás; 

3. fazer muro de suporte de terras com altura de 0,80m acima da cota do terreno, 

rebocado e pintado da mesma cor; 

4. colocar gradeamento existente no muro e prolongar o gradeamento no restante 

muro onde existe grelhas de betão; 

5. colocar portão com 3,00m de largura no terreno anexo. 

conforme consta da ficha anexa (Anexo 7) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, 

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

reproduzida. 

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 17,00M² DE TERRENO 

DA SRª. LÚCIA HENRIQUES FARTO PEREIRA 

 

 

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

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

pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Lúcia 
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Henriques Farto Pereira, que  confronta a Norte com Manuel Joaquim Pereira, a Sul com 
Manuel Joaquim Pereira, a Nascente Rua da Indústria e a Poente com Manuel Joaquim Pereira, 

com artigo matricial nº. 1664. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(17,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 

construção de passeio no espaço cedido. Deixar uma entrada de acesso à garagem do lado 

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

parcela de terreno de 17,00m², do prédio de que é dona Lúcia Henriques Farto Pereira, 

inscrito na matriz predial com o nº. 1664, que confronta a Norte com Manuel Joaquim 

Pereira, a Sul com Manuel Joaquim Pereira, a Nascente com Rua da Indústria e a Poente 

com Lúcia Henriques Farto Pereira, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a 

integrar o domínio público, obrigando-se a construir um passeio no espaço cedido e 

deixar uma entrada de acesso à garagem do lado Norte, conforme consta da ficha anexa 

(Anexo 8) elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo 

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

Mais delibera emitir a correspondente certidão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA � CEDÊNCIA 79,00M² DE TERRENO 

D0 SR. JORGE GREGÓRIO DUARTE 

 

 

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

efectivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado ficha de contacto, que foi assinada 
pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio propriedade de Jorge 

Gregório Duarte, que  confronta a Norte com Serventia Particular e Francisco Domingues 

Pedro, a Sul com Joaquim Gregório Valgrande, a Nascente com Proprietário e a Poente com 
Caminho Público, com artigo matricial nº. 05165/221099 e registo na Conservatória do Registo 

Predial com o nº. 898. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno 

(79,00m²) solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 
construção de passeio com a condição de se fazer muro de suporte de acordo com a altura 
existente do terreno, incluindo serventia. O muro terá 40cm acima da cota do terreno (feito em 

alvenaria). 
 

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

parcela de terreno de 79,00m², do prédio de que é dono Jorge Gregório Duarte, com 

artigo matricial nº. 05165/221099 e registo na Conservatória do Registo Predial com o nº. 

898, que confronta a Norte com Serventia Particular e Francisco Domingues Pedro, a Sul 

com Joaquim Gregório Valgrande, a nascente com Jorge Gregório Duarte e a Poente com 

Caminho Público, para beneficiação da Rua da Indústria, que passa a integrar o domínio 

público, obrigando-se à construção de passeio com a condição de se fazer muro de suporte 

de acordo com a altura existente do terreno, incluindo serventia. O muro terá 40cm acima 

da cota do terreno (feito em alvenaria), conforme consta da ficha anexa (Anexo 9) 

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

Artur de Oliveira e que aqui se dá por reproduzida. 

   Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

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

FIXADO PELO MUNICÍPIO, EFECTUADO POR INQUILINA RESIDENTE NO 

BAIRRO DO CAMARNAL VELHO, CASA 31, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO 

DO RENDIMENTO MENSAL CORRIGIDO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 

128 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 18/02/2009, referente à necessidade de reajustar o valor da renda, por motivo de 

alteração do rendimento do agregado familiar de Sandra Catarina Rebelo dos Santos Galo, 

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 � 21,90 (vinte e um euros e noventa cêntimos); valor este calculado ao 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - PROJECTO DE RECICLAGEM DA AMI (TINTEIROS, TONERS E TELEMÓVEIS 

USADOS) � IMPLEMENTAÇÃO DE  RECIPIENTES  NO MUNICÍPIO 

 

 

129 - No seguimento de um convite enviado à CMMG pela AMI, para aderir a um projecto de 

reciclagem de consumíveis informáticos (tinteiros e toners) e de telemóveis (avariados ou em 

desuso), foram analisados os pressupostos e condições, pelo que se concluiu aderir a esta 

campanha. A AMI desenvolve este projecto com uma empresa parceira que faz a distribuição 

dos colectores / recipientes de recolha pelos diversos aderentes, bem como o encaminhamento 
final dos resíduos. As entidades que aderem a esta iniciativa, contribuem para a reciclagem de 
resíduos e para a protecção do meio ambiente, ao mesmo tempo que ajudam financeiramente as 

acções humanitárias da AMI, através de uma percentagem que recebe pelo total de resíduos 

recolhidos. 
 

O elevado consumo e consequente desperdício de resíduos, é hoje uma das maiores 
preocupações à escala global, numa época em que os recursos naturais se tornam cada vez mais 

escassos, e o ritmo de �enchimento� das estações de aterros sanitários se converte num problema 

de difícil resolução local, colocando Portugal numa posição de incumprimento relativamente às 

metas da UE para a reciclagem e valorização dos resíduos.  
 

Assim, o elevado consumo de consumíveis informáticos que se verifica em alguns dos serviços 

do município, justifica a implementação de um sistema de recolha e encaminhamento para 
reciclagem. 
Para aderir a esta campanha, será apenas necessário preencher uma ficha de inscrição que se 
anexa (Anexo 10) à presente proposta de deliberação, indicar o número de colectores (em 

cartão) a distribuir pelos diversos edifícios do município, e contactar a empresa parceira da AMI 

neste projecto, que irá realizar graciosamente a entrega dos equipamentos de recolha.  
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Numero de recipientes que se propõem implementar no município: 
 - 2 edifício principal; 
 - 3 nos estaleiros; 
 - 1 museu do vidro; 
 - 1 arquivo; 
 - 1 biblioteca; 
 - 1 DOPU; 

Total = 9 colectores  
 

A recolha dos tinteiros, toners e telemóveis será também assegurada gratuitamente pela empresa 
parceira da AMI, autorizada pelo Ministério do Ambiente para a gestão destes resíduos, ficando 

assegurado que esta parceria poderá ser denunciada pelo município a qualquer momento, 

bastando apenas informar a AMI, para a cessação da recolha. 
Depois de implementados os recipientes, a sua manutenção será assegurada pela própria 

empresa, que se deslocará à Marinha Grande periodicamente para efectuar a recolha e 

substituição dos equipamentos de recolha de consumíveis informáticos e de telemóveis. Será 

ainda importante elaborar uma comunicação interna que terá como objectivo informar os 

serviços da funcionalidade dos colectores, bem como da sua contribuição para as acções 

humanitárias da AMI e para a protecção do meio ambiente. 
Para tal, deve ser dado conhecimento do Projecto à Assessoria de Imprensa para efectuar o 

referido comunicado. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta de adesão ao projecto de reciclagem da AMI 

(tinteiros, toners e telemóveis usados) / implementação de colectores no município, e 

delibera ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo nº 64.º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a adesão ao projecto e   

respectiva implementação dos colectores de recolha pelos diversos edifícios do município. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

10 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS � 

ESCOLAS DE 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE � ANO LECTIVO 2008/2009 � 2ª 

DELIBERAÇÃO 

 

 

130 - Presente informação nº 243 do Sector de Educação da Divisão de Acção Social, 

Educação e Desporto de 23/02/2009 sobre processo de atribuição de subsídio escolar aos 

alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho da Marinha 
Grande � 2ª deliberação, visto que atendendo às alterações verificadas em termos de legislação 

sobre as candidaturas à atribuição dos subsídios escolares, não foi possível encerrar este 

processo relativamente ao ano de 2008/2009, pelo que se torna necessário uma nova atribuição. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 

Câmara Municipal comparticipar no apoio à acção social escolar, conforme prevê a 

alínea l) do nº 1 e alínea d) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ainda em conformidade com o 

do Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, delibera 
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atribuir aos órgãos de gestão dos 3 Agrupamentos de Escolas do Concelho da Marinha 

Grande os seguintes subsídios: 

 
Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, com sede na Rua Prof. Bento Jesus 

Caraça, Apartado 63, 2430-901, nº fiscal 600 076 768 

Total de pedidos: 10 
Escalão A (100%): 7 x 50� = 350� 
Escalão B (50%): 3 x 25� = 75� 
Total: 425� (quatrocentos e vinte cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Nery Capucho, com sede na Rua Fernando Pessoa Apartado 

305, 2431-901, nº fiscal 600 075 761 

Total de pedidos: 10 
Escalão A (100%): 5 x 50� = 250� 
Escalão B (50%): 5x 25� = 125� 
Total: 375� (trezentos e setenta e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho Apartado 6, 2431-909, nº fiscal 600 076 270 

Total de pedidos: 20 
Escalão A (100%): 5x 50� = 250� 
Escalão B (50%): 15 X 25� = 375� 
Total: 625� (seiscentos e vinte cinco euros) 
A retirar das acções do plano � A/10 e A/11 
 
Mais delibera autorizar a publicação das listas definitivas, elaboradas nominalmente e 

constantes em anexo (Anexo 11) desta deliberação, nos respectivos estabelecimentos de 

ensino, para conhecimento dos encarregados de educação, do valor a que terão direito a 

receber e da situação relativamente à utilização dos refeitórios escolares dos respectivos 

educandos, 2008/2009, e suportar, durante o ano lectivo de 2008/2009, os almoços dos 

alunos subsidiados no escalão A (1,46�) e no escalão B (0,73�) que pretendam recorrer aos 

serviços das cantinas escolares. 

 

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

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

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

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA DA 

FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO JOÃO 

BEARE NA CONTRACAPA DE UM LIVRO DA AUTORIA DE ARMANDO JOSÉ 

DUARTE DE CASTRO. 

 

 

131 - Presente requerimento de Armando José Duarte de Castro de 24/11/2008, ao qual foi 

atribuído o registo de entrada nº 12047/2008. 
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Presente requerimento de Armando José Duarte de Castro de 23/12/2008, ao qual foi atribuído 

o registo de entrada nº 27/2009. 
Presente Informação nº 11/RC/2009, de 20/02/2009. 

 

Considerando que: 

 

1- É competência da Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios julgados 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social e cultural. 
2- Trata-se da edição de um livro da autoria de Armando José Duarte de Castro, professor 

aposentado do 1º ciclo do Ensino Básico deste Concelho. 
3- A importância em abordar a problemática sócio-escolar do Concelho da Marinha 

Grande. 
4- Trata-se de uma obra de relevante interesse municipal. 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida 

pela alínea b) do n.º 4 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, delibera autorizar a utilização de 

fotografia da fachada principal da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico João Beare na 

contracapa do livro a editar por Armando José Duarte de Castro, cujo título é �Coragem 

na ancoragem�. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

132 - 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 17,10 

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 

 


